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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Το έργο «Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ – Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ) » αφορά 

κυρίως στις επισκευαστικές εργασίες που θα γίνουν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, 

σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η 

επιλογή των εργασιών που θα εκτελεστούν έγινε βάση των αναγκών που διαπιστώθηκαν από επιτόπου ελέγχους, 

καθώς και βάση των αιτημάτων των Διευθυντών των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνουν οι 

επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, είναι οι παρακάτω:  

 

- 1o Δημοτικό Μάνδρας 

- 2o Δημοτικό Μάνδρας 

- 3o Δημοτικό Μάνδρας 

- 4o Δημοτικό Μάνδρας 

- 5o Δημοτικό Μάνδρας 

- Γυμνάσιο Μάνδρας 

- Γενικό Λύκειο Μάνδρας 

- 2o Νηπιαγωγείο Μάνδρας 

- 3
ο
 Νηπιαγωγείο Μάνδρας 

- 4o Νηπιαγωγείο Μάνδρας 

- 6o Νηπιαγωγείο Μάνδρας 

- Δημοτικό Βιλίων 

- Νηπιαγωγείο Βιλίων 

- Γυμνάσιο & Λυκειακές τάξεις Βιλίων 

- Δημοτικό Ερυθρών 

- Γυμνάσιο Ερυθρών 

Δεδομένου ότι θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα 

πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών και τις συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των 

σχολείων ή κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με 

μέριμνα και δαπάνη του όλες τις απαιτούμενες άδειες. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και 

εργαλεία στον χώρο του κάθε διδακτηρίου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλη σήμανση όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων. Όταν 

εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα 

τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπεύθυνους των 

σχολικών μονάδων για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.  

 

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των εργασιών που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου : 

 

1. Καθαιρέσεις. 

Περιλαμβάνει τις καθαιρέσεις (πλινθοδομών, σκυροδέματος, πλακοστρώσεων, πλακιδίων, επικεραμώσεων, 

επιχρισμάτων) και τις αποξηλώσεις (κουφωμάτων, ξύλινων δαπέδων, ξύλινης & μεταλλικής στέγης, 

ψευδοροφών, οροφοκονιαμάτων, μεταλλικών κατασκευών, κιγκλιδωμάτων, μόνωσης) που απαιτούνται για 

τις προβλεπόμενες επισκευές και συντηρήσεις. 

2. Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές. 

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση και επισκευή μεταλλικών σκελετών (στεγάστρων, στεγών, ψευδοροφών, 

τοιχοπετασμάτων), μεταλλικών κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων, θυρών και κουφωμάτων. 

3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις. 





Περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομών, 

υαλότοιχων, επιχρισμάτων, επικεραμώσεων, πλακιδίων (τοίχου & δαπέδου), μωσαϊκών, μαρμάρων, 

τοιχοποιιών & οροφών από ξηρά δόμηση. 

4. Χρωματισμοί – Μονώσεις. 

Περιλαμβάνει τους απαιτούμενους χρωματισμούς (στοιχείων σκυροδέματος, επιχρισμένων τοίχων, ξύλινων 

επιφανειών, σιδηρών επιφανειών), μονώσεων (με ασφαλτόπανα, ελαστομερείς μεμβράνες, τσιμεντοειδή) και 

πλήρωσης αρμών διαστολής. 

5. Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες αντικατάστασης ειδών υγιεινής, φωτιστικών, διακοπτών και θερμαντικών 

σωμάτων καθώς και τις εργασίες επισκευής δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. 

6. Απολογιστικές εργασίες.  

Περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που αφορούν τους απαιτούμενους ελέγχους ορθής λειτουργίας των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις άδειες που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

 
 
 

Μάνδρα, Μάιος 2018 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε τα χέρια 1 ΝΑΟΙΚ 10.01.01 ton 40,00 

2 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας 2 ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ton.km 428,24 

3 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων 3 ΝΑΟΙΚ 20.41 m3x100 m 98,00 

4 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 4 ΝΑΟΙΚ 22.04 m3 0,50 

5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

5 ΝΑΟΙΚ 22.15.02 m3 2,00 

6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

6 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 5,00 

7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

7 ΝΑΟΙΚ 22.20.02 m2 15,00 

8 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

8 ΝΑΟΙΚ 22.21.02 m2 20,00 

9 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 

9 ΝΑΟΙΚ 22.22.02 m2 220,00 

10 Καθαίρεση επιχρισµάτων 10 ΝΑΟΙΚ 22.23 m2 250,00 

11 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 11 ΝΑΟΙΚ 22.30.01 ΤΕΜ 10,00 

12 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 12 ΝΑΟΙΚ 22.37.01 ΜΜ 20,00 

13 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 13 ΝΑΟΙΚ 22.45 m2 80,00 

14 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 14 ΝΑΟΙΚ 22.50 m2 50,00 

15 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 15 ΝΑΟΙΚ 22.51 m3 1,50 

16 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 16 ΝΑΟΙΚ 22.53 m2 30,00 

17 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 17 ΝΑΟΙΚ 22.54 m2 70,00 

18 Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 18 ΝΑΟΙΚ 22.55 kg 600,00 

19 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 19 ΝΑΟΙΚ 22.56 kg 800,00 

20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 20 ΝΑΟΙΚ 22.60 m2 10,00 

21 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 21 ΝΑΟΙΚ 22.65.02 kg 1.200,00 

22 Αποξήλωση φθαρµένης µόνωσης (ασφαλτόπανου κλπ) 22 ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ m2 300,00 

 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 23 ΝΑΟΙΚ 61.05 kg 150,00 

2 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, σύνδεσµοι από 
θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο 

24 ΝΑΟΙΚ 61.26.02 kg 60,00 

3 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης 25 ΝΑΟΙΚ 61.29 kg 250,00 

4 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 26 ΝΑΟΙΚ 61.30 kg 80,00 

5 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 27 ΝΑΟΙΚ 61.31 kg 50,00 

6 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 28 ΝΑΟΙΚ 62.21 kg 70,00 

7 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 29 ΝΑΟΙΚ 62.24 kg 60,00 

8 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές 30 ΝΑΟΙΚ 63.01 kg 80,00 

9 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm 31 ΝΑΟΙΚ 63.02 ΤΕΜ 6,00 

10 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους 

32 ΝΑΟΙΚ 64.01.01 kg 400,00 

11 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, Φ 2 '' 33 ΝΑΟΙΚ 64.21.03 ΜΜ 30,00 

12 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 34 ΝΑΟΙΚ 64.47 m2 40,00 

13 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

35 ΝΑΟΙΚ 65.01.01 m2 15,00 

14 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  µε καπάκι µεταξύ 
των υαλοπινάκων 

36 ΝΑΟΙΚ 65.20.01 m2 60,00 

15 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου 37 ΝΑΟΙΚ 65.32 m2 5,00   





ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

16 Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου. 38 ΝΑΟΙΚ 65.60 kg 40,00 

17 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 5,0 mm 39 ΝΑΟΙΚ 76.02.03 m2 15,00 

18 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 40 ΝΑΟΙΚ 76.20.01 m2 5,00 

19 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

41 ΝΑΟΙΚ 76.27.01 m2 50,00 

 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

1 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 42 ΝΑΟΙΚ 23.03 m2 300,00 

2 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων 43 ΝΑΟΙΚ 23.05 m2 100,00 

3 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

44 ΝΑΟΙΚ 32.02.05 m3 2,00 

4 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

45 ΝΑΟΙΚ 32.25.04 m3 2,00 

5 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 46 ΝΑΟΙΚ 35.02 m3 22,00 

6 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 47 ΝΑΟΙΚ 38.02 m2 15,00 

7 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C. 48 ΝΑΟΙΚ 38.20.02 kg 350,00 

8 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 49 ΝΑΟΙΚ 38.20.03 kg 100,00 

9 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών 50 ΝΑΟΙΚ 38.25 kg 350,00 

10 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 51 ΝΑΟΙΚ 38.45 m2 20,00 

11 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 
(δροµικοί τοίχοι) 

52 ΝΑΟΙΚ 46.01.02 m2 3,00 

12 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου 
(µπατικοί τοίχοι) 

53 ΝΑΟΙΚ 46.01.03 m2 3,00 

13 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων 54 ΝΑΟΙΚ 49.01.01 m 6,00 

14 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων 55 ΝΑΟΙΚ 49.01.02 m 6,00 

15 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα 56 ΝΑΟΙΚ 49.05 m2 100,00 

16 Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία 57 ΝΑΟΙΚ 49.10 m 30,00 

17 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 58 ΝΑΟΙΚ 50.01.01 m2 5,00 

18 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγµατος έως 6,00 m 59 ΝΑΟΙΚ 52.66.01 m2 40,00 

19 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 60 ΝΑΟΙΚ 52.79.02 m3 0,50 

20 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm 61 ΝΑΟΙΚ 52.80.02 m2 40,00 

21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 62 ΝΑΟΙΚ 71.21 m2 50,00 

22 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 63 ΝΑΟΙΚ 71.31 m2 240,00 

23 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 64 ΝΑΟΙΚ 71.41 m2 20,00 

24 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 65 ΝΑΟΙΚ 71.52 m2 30,00 

25 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 66 ΝΑΟΙΚ 71.71 m2 250,00 

26 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 67 ΝΑΟΙΚ 72.11 m2 70,00 

27 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 68 ΝΑΟΙΚ 72.16 m2 150,00 

28 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρµών µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

69 ΝΑΟΙΚ 72.44.01 ΜΜ 30,00 

29 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρµών µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

70 ΝΑΟΙΚ 72.44.02 ΜΜ 30,00 

30 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm 71 ΝΑΟΙΚ 72.47.01 ΜΜ 10,00 

31 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm 72 ΝΑΟΙΚ 72.47.02 ΜΜ 10,00 
32 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης 73 ΝΑΟΙΚ 72.65 m2 8,00 

33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 74 ΝΑΟΙΚ 73.33.01 m2 5,00 

34 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 75 ΝΑΟΙΚ 73.33.02 m2 5,00 

35 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 76 ΝΑΟΙΚ 73.33.03 m2 5,00 

36 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 77 ΝΑΟΙΚ 73.34.01 m2 5,00 

37 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 78 ΝΑΟΙΚ 73.34.02 m2 5,00 
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38 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 79 ΝΑΟΙΚ 73.35 ΜΜ 20,00 

39 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο 
στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

80 ΝΑΟΙΚ 73.37.01 m2 60,00 

40 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 81 ΝΑΟΙΚ 73.47 ΜΜ 70,00 

41 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm 82 ΝΑΟΙΚ 73.59.01 m2 20,00 

42 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια 83 ΝΑΟΙΚ 73.75 ΜΜ 6,00 

43 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων 84 ΝΑΟΙΚ 73.76 ΜΜ 70,00 

44 ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων 85 ΝΑΟΙΚ 73.87 ΜΜ 8,00 

45 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου 86 ΝΑΟΙΚ 73.94 m2 15,00 

46 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 87 ΝΑΟΙΚ 73.97 m2 10,00 

47 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο 88 ΝΑΟΙΚ 74.23 m2 8,00 

48 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 

89 ΝΑΟΙΚ 74.30.13 m2 8,00 

49 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

90 ΝΑΟΙΚ 75.01.02 m2 5,00 

50 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

91 ΝΑΟΙΚ 75.01.04 m2 5,00 

51 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 92 ΝΑΟΙΚ 75.11.02 ΜΜ 20,00 

52 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d 
= 3 cm 

93 ΝΑΟΙΚ 75.31.04 m2 5,00 

53 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισµού 
από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή αναστολέων 
διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων, σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων 
(επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) 

94 ΝΑΟ∆Ο Β95.1 m2 45,00 

54 Αποκατάσταση µεµονωµένης ρωγµής ανοίγµατος ως 15 mm σε επιχρισµένες επιφάνειες 95 ΝΑΟΙΚ 77.17.01ΣΧ ΤΕΜ 70,00 

55 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 96 ΝΑΟΙΚ 78.05.01 m2 10,00 

56 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 97 ΝΑΟΙΚ 78.05.04 m2 5,00 

57 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 98 ΝΑΟΙΚ 78.05.05 m2 5,00 

58 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm 99 ΝΑΟΙΚ 78.10.01 m2 5,00 

59 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, 
 

100 ΝΑΟΙΚ 78.30.01 m2 40,00 

 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιµεντόχρωµα 

101 ΝΑΟΙΚ 77.10 m2 150,00 

2 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 102 ΝΑΟΙΚ 77.15 m2 250,00 

3 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 103 ΝΑΟΙΚ 77.16 m2 80,00 

4 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 104 ΝΑΟΙΚ 77.17.01 m2 300,00 

5 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η 
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

105 ΝΑΟΙΚ 77.20.01 m2 180,00 

6 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώµατος δύο συστατικών 

106 ΝΑΟΙΚ 77.20.04 m2 180,00 

7 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου 107 ΝΑΟΙΚ 77.26.02 m2 25,00 

8 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) επί µη 
µεταλλικών επιφανειών 

108 ΝΑΟΙΚ 77.28 m2 120,00 

9 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 109 ΝΑΟΙΚ 77.30 m2 200,00 

10 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

110 ΝΑΟΙΚ 77.54 m2 100,00 

11 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

111 ΝΑΟΙΚ 77.55 m2 200,00 

12 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 112 ΝΑΟΙΚ 77.67.02 ΜΜ 20,00 
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13 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 
νερού η διαλύτου 

113 ΝΑΟΙΚ 77.71.01 m2 45,00 

14 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

115 ΝΑΟΙΚ 77.80.01 m2 150,00 

15 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

114 ΝΑΟΙΚ 77.80.02 m2 3.950,00 

16 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

116 ΝΑΟΙΚ 77.95 m2 240,00 

17 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 117 ΝΑΟΙΚ 77.96 m2 250,00 

18 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος 118 ΝΑΟΙΚ 77.97 m2 60,00 

19 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 119 ΝΑΟΙΚ 77.99 m2 2.035,00 

20 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 120 ΝΑΟΙΚ 79.02 m2 80,00 

21 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 121 ΝΑΟΙΚ 79.04 m2 60,00 

22 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 122 ΝΑΟΙΚ 79.05 kg 40,00 

23 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 123 ΝΑΟΙΚ 79.08 kg 200,00 

24 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 124 ΝΑΟΙΚ 79.09 m2 700,00 

25 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 125 ΝΑΟΙΚ 79.10 m2 210,00 

26 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και  
µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

126 ΝΑΟΙΚ 79.11.01 m2 130,00 

27 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό 
υλικό 

127 ΝΑΟΙΚ 79.36 ΜΜ 35,00 

28 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
υλικό 

128 ΝΑΟΙΚ 79.37 ΜΜ 35,00 

29 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 129 ΝΑΟΙΚ 79.38 ΜΜ 35,00 

 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού-ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα 130 ΑΤΗΕ Ν8141.2 ΤΕΜ 6,00 

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης 131 ΑΤΗΕ Ν8160 ΤΕΜ 3,00 

3 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου 132 ΑΤΗΕ Ν8151 ΤΕΜ 3,00 

4 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου (Τούρκικου) τύπου 133 ΑΤΗΕ Ν8152 ΤΕΜ 3,00 

5 Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 mm 134 ΑΤΗΕ Ν9761.1 m 50,00 

6 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 135 ΑΤΗΕ 8041.5.1 m 60,00 

7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαµέτρου Φ 100 mm 136 ΑΤΗΕ 8042.1.7 m 45,00 

8 Λαµπτήρας φθορισµού Ισχύος: 40  W 137 ΑΤΗΕ Ν9395.2 ΤΕΜ 70,00 

9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 4 ins 138 ΑΤΗΕ 8036.9 m 10,00 

10 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
απλός µονοπολικός 

139 ΑΤΗΕ 8815.1.1 ΤΕΜ 20,00 

11 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

140 ΑΤΗΕ 8815.1.4 ΤΕΜ 20,00 

12 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 141 ΑΤΗΕ 8826.3.2 ΤΕΜ 20,00 

13 Φωτιστικό σώµα, τύπου χελώνας, ΙΡ 20 µε λαµπτήρα led 15Watt 142 ΗΛΜ Ν60.9 ΤΕΜ 10,00 

14 Φωτιστικό σώµα PANEL LED, αναρτηµένο, 40Watl µε το σύστηµα ανάρτησης 143 ΑΤΗΕ Ν8991.2 ΤΕΜ 30,00 

15 Προβολέας LED 10OWatt, IP 65, επίτοιχος 144 ΑΤΗΕ 9363.10.1 ΤΕΜ 3,00 

16 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 700mm 145 ΑΤΗΕ Ν8431.3.2 ΤΕΜ 3,00 
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17 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 800mm 146 ΑΤΗΕ Ν8431.4.1 ΤΕΜ 3,00 
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(ΣΑΤΑ) 

ΚΑ 30.7311.0007, 

30.7311.0009, 30.7311.0010, 

30.7311.0019, 30.7311.0021, 

30.7311.0024, 30.7311.0027, 

30.7311.0028, 30.7311.0029, 

30.7311.0030, 30.7311.0031 

και 30.7311.0032 

 

 

 

CPV: 453000000-0 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 NUTS: EL306 Δυτική Αττική  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
  





∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ 
: 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆Ε ΒΙΛΙΩΝ - ∆Ε 
ΕΡΥΘΡΩΝ) 

            Αρ. 
Μελέτης 

∆27/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότη
τα 

Τιµή 
Μονά
δας 

(Ευρώ

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 
ζώα, µε τα χέρια 

ΝΑΟΙΚ 
10.01.01 

ΟΙΚ 1101 1 ton 40,00 13,50 540,00  

2 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών 
καλής βατότητας 

ΝΑΟΙΚ 
10.07.01 

ΟΙΚ 1136 2 ton.km 428,24 0,35 149,88  

3 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν 
αυτοκινήτων 

ΝΑΟΙΚ 
20.41 

ΟΙΚ 2178 3 m3x10 0 
m 

98,00 2,20 215,60  

4 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ΝΑΟΙΚ 
22.04 

ΟΙΚ 2222 4 m3 0,50 15,70 7,85  
5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

ΝΑΟΙΚ 
22.15.02 

ΟΙΚ 2226 5 m3 2,00 170,00 340,00  

6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

ΝΑΟΙΚ 
22.20.01 

ΟΙΚ 2236 6 m2 5,00 7,90 39,50  

7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 

ΝΑΟΙΚ 
22.20.02 

ΟΙΚ 2237 7 m2 15,00 11,20 168,00  

8 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό άνω του 50% 

ΝΑΟΙΚ 
22.21.02 

ΟΙΚ 2239 8 m2 20,00 7,80 156,00  

9 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 

ΝΑΟΙΚ 
22.22.02 

ΟΙΚ 2241 9 m2 220,00 9,00 1.980,00  

10 Καθαίρεση επιχρισµάτων ΝΑΟΙΚ 
22.23 

ΟΙΚ 2252 10 m2 250,00 5,60 1.400,00  
11 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
ΝΑΟΙΚ 
22.30.01 

ΟΙΚ 
2261Α 

11 ΤΕΜ 10,00 5,60 56,00  

12 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο 
σκυρόδεµα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 

ΝΑΟΙΚ 
22.37.01 

ΟΙΚ 
2269Α 

12 ΜΜ 20,00 16,70 334,00  

13 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων ΝΑΟΙΚ 
22.45 

ΟΙΚ 2275 13 m2 80,00 16,80 1.344,00  

14 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΝΑΟΙΚ 
22.50 

ΟΙΚ 2275 14 m2 50,00 5,60 280,00  

15 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης 
στέγης 

ΝΑΟΙΚ 
22.51 

ΟΙΚ 5276 15 m3 1,50 56,00 84,00  

16 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΝΑΟΙΚ 
22.53 

ΟΙΚ 2275 16 m2 30,00 5,60 168,00  

17 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων ΝΑΟΙΚ 
22.54 

ΟΙΚ 2252 17 m2 70,00 9,00 630,00  
18 Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού 

στέγης 
ΝΑΟΙΚ 
22.55 

ΟΙΚ 6102 18 kg 600,00 0,45 270,00  

19 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 
22.56 

ΟΙΚ 6102 19 kg 800,00 0,35 280,00  

    

              Σε µεταφορά 8.442,83  





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 8.442,83  
20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και 

λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
ΝΑΟΙΚ 22.60 ΟΙΚ 2236 20 m2 10,00 2,20 22,00  

21 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

ΝΑΟΙΚ 
22.65.02 

ΟΙΚ 2275 21 kg 1.200,00 0,35 420,00  

22 Αποξήλωση φθαρµένης µόνωσης 
(ασφαλτόπανου κλπ) 

ΝΑΟΙΚ 
22.60ΣΧ 

 22 m2 300,00 2,20 660,00  

 Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9.544,83 9.544,83 

 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 
mm 

ΝΑΟΙΚ 61.05 ΟΙΚ 6104 23 kg 150,00 2,70 405,00  

2 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών 
συνδέσµων στεγών, σύνδεσµοι από 
θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο 

ΝΑΟΙΚ 
61.26.02 

ΟΙΚ 6126 24 kg 60,00 4,30 258,00  

3 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα 
επιστέγασης 

ΝΑΟΙΚ 61.29 ΟΙΚ 6118 25 kg 250,00 3,40 850,00  

4 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΝΑΟΙΚ 61.30 ΟΙΚ 6118 26 kg 80,00 3,10 248,00  

5 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΝΑΟΙΚ 61.31 ΟΙΚ 6118 27 kg 50,00 2,80 140,00  
6 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 
ευθύγραµµες ράβδους 

ΝΑΟΙΚ 62.21 ΟΙΚ 6221 28 kg 70,00 5,00 350,00  

7 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΝΑΟΙΚ 62.24 ΟΙΚ 6224 29 kg 60,00 5,60 336,00  

8 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές ΝΑΟΙΚ 63.01 ΟΙΚ 6301 30 kg 80,00 9,00 720,00  
9 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm ΝΑΟΙΚ 63.02 ΟΙΚ 6302 31 ΤΕΜ 6,00 56,00 336,00  

10 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους 
συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραµµες ράβδους 

ΝΑΟΙΚ 
64.01.01 

ΟΙΚ 6401 32 kg 400,00 4,50 1.800,00  

11 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, 
Φ 2 '' 

ΝΑΟΙΚ 
64.21.03 

ΟΙΚ 6423 33 ΜΜ 30,00 11,80 354,00  

12 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή ΝΑΟΙΚ 64.47 ΟΙΚ 6447 34 m2 40,00 2,80 112,00  

13 Τυποποιηµένα κουφώµατα από 
αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
βάρους έως 12 kg/m2 

ΝΑΟΙΚ 
65.01.01 

ΟΙΚ 6501 35 m2 15,00 145,00 2.175,00  

14 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος 
όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  µε καπάκι 
µεταξύ των υαλοπινάκων 

ΝΑΟΙΚ 
65.20.01 

ΟΙΚ 6501 36 m2 60,00 120,00 7.200,00  

15 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων 
από φύλλο αλουµινίου 

ΝΑΟΙΚ 65.32 ΟΙΚ 6532 37 m2 5,00 45,00 225,00  

16 Κατασκευές πάσης φύσεως από 
στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου. 

ΝΑΟΙΚ 65.60 ΟΙΚ 6542 38 kg 40,00 9,00 360,00  

17 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί 
κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 5,0 
mm 

ΝΑΟΙΚ 
76.02.03 

ΟΙΚ 
7609.1 

39 m2 15,00 27,20 408,00  

18 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 
mm και µήκους έως 1,00 m 

ΝΑΟΙΚ 
76.20.01 

ΟΙΚ 7621 40 m2 5,00 38,90 194,50  

    
              Σε µεταφορά 16.471,50 9.544,83 

  





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικό
ς 

Αναθεώ
ρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 16.471,50 9.544,83 

19 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 
mm, κρύσταλλο 5 mm) 

ΝΑΟΙΚ 
76.27.01 

ΟΙΚ 
7609.2 

41 m2 50,00 50,00 2.500,00  

 Σύνολο : 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 18.971,50 18.971,50 

 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

1 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 
2303 

42 m2 300,00 5,60 1.680,00  
2 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων ΝΑΟΙΚ 23.05 ΟΙΚ 

2304 
43 m2 100,00 5,60 560,00  

3 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 

ΝΑΟΙΚ 
32.02.05 

ΟΙΚ 
3215 

44 m3 2,00 90,00 180,00  

4 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 
της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

ΝΑΟΙΚ 
32.25.04 

ΟΙΚ 
3223Α.6 

45 m3 2,00 22,50 45,00  

5 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 
κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 

ΝΑΟΙΚ 35.02 ΟΙΚ 
3504 

46 m3 22,00 110,00 2.420,00  

6 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 
3811 

47 m2 15,00 22,50 337,50  

7 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, 
κατηγορίας B500C. 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 

ΟΙΚ 
3873 

48 kg 350,00 1,07 374,50  

8 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, 
∆οµικά πλέγµατα B500C 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 

ΟΙΚ 
3873 

49 kg 100,00 1,01 101,00  

9 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών 
κατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 38.25 ΟΙΚ 
3876 

50 kg 350,00 0,28 98,00  

10 Αποστατήρες σιδηροπλισµού 
σκυροδεµάτων 

ΝΑΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ 
3873 

51 m2 20,00 2,20 44,00  

11 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

ΝΑΟΙΚ 
46.01.02 

ΟΙΚ 
4622.1 

52 m2 3,00 19,50 58,50  

12 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί 
τοίχοι) 

ΝΑΟΙΚ 
46.01.03 

ΟΙΚ 
4623.1 

53 m2 3,00 33,50 100,50  

13 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 
σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ 
49.01.01 

ΟΙΚ 
3213 

54 m 6,00 16,80 100,80  

14 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 
σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ 
49.01.02 

ΟΙΚ 
3213 

55 m 6,00 19,70 118,20  

15 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό 
πλέγµα 

ΝΑΟΙΚ 49.05 Υ∆Ρ 
6630.1 

56 m2 100,00 2,60 260,00  

16 Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα 
οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα 
µεταλλικά στοιχεία 

ΝΑΟΙΚ 49.10 ΟΙΚ 
3876 

57 m 30,00 7,30 219,00  

    
              Σε µεταφορά 6.697,00 28.516,33 

  





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 6.697,00 28.516,33 

17 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους 
κοινούς 

ΝΑΟΙΚ 
50.01.01 

ΟΙΚ 
4811.1 

58 m2 5,00 135,00 675,00  

18 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά 
κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες 
ανοίγµατος έως 6,00 m 

ΝΑΟΙΚ 
52.66.01 

ΟΙΚ 5266 59 m2 40,00 45,00 1.800,00  

19 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΝΑΟΙΚ 
52.79.02 

ΟΙΚ 5280 60 m3 0,50 450,00 225,00  
20 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 

1,8 cm 
ΝΑΟΙΚ 
52.80.02 

ΟΙΚ 5282 61 m2 40,00 19,00 760,00  

21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 
τσιµεντοκονίαµα 

ΝΑΟΙΚ 
71.21 

ΟΙΚ 7121 62 m2 50,00 13,50 675,00  

22 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 
µαρµαροκονίαµα 

ΝΑΟΙΚ 
71.31 

ΟΙΚ 7131 63 m2 240,00 11,20 2.688,00  

23 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ ΝΑΟΙΚ 
71.41 

ΟΙΚ 7141 64 m2 20,00 14,60 292,00  

24 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί 
µεταλλικού πλέγµατος µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα 

ΝΑΟΙΚ 
71.52 

ΟΙΚ 7152 65 m2 30,00 14,00 420,00  

25 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο εργασίας 

ΝΑΟΙΚ 
71.71 

ΟΙΚ 7171 66 m2 250,00 0,68 170,00  

26 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού 
τύπου 

ΝΑΟΙΚ 
72.11 

ΟΙΚ 7211 67 m2 70,00 22,50 1.575,00  

27 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού 
τύπου 

ΝΑΟΙΚ 
72.16 

ΟΙΚ 7211 68 m2 150,00 23,50 3.525,00  

28 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα 
γαλβανισµένη πάχους 1 mm, 
κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη 
λαµαρίνα d = 1,0 mm 

ΝΑΟΙΚ 
72.44.01 

ΟΙΚ 7244 69 ΜΜ 30,00 20,20 606,00  

29 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα 
γαλβανισµένη πάχους 1 mm, οριζοντίων 
αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 
mm 

ΝΑΟΙΚ 
72.44.02 

ΟΙΚ 7246 70 ΜΜ 30,00 15,70 471,00  

30 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm ΝΑΟΙΚ 
72.47.01 

ΟΙΚ 7246 71 ΜΜ 10,00 39,00 390,00  

31 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm ΝΑΟΙΚ 
72.47.02 

ΟΙΚ 7246 72 ΜΜ 10,00 56,00 560,00  

32 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου 
sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
πλήρωση πολυουρεθάνης 

ΝΑΟΙΚ 
72.65 

ΟΙΚ 6401 73 m2 8,00 45,00 360,00  

33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 
cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.33.01 

ΟΙΚ 7331 74 m2 5,00 31,50 157,50  

34 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 
cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.33.02 

ΟΙΚ 7331 75 m2 5,00 33,50 167,50  

35 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 
cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.33.03 

ΟΙΚ 7331 76 m2 5,00 36,00 180,00  

36 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.34.01 

ΟΙΚ 
7326.1 

77 m2 5,00 33,50 167,50  

37 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.34.02 

ΟΙΚ 
7326.1 

78 m2 5,00 36,00 180,00  

38 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά 
πλακίδια 

ΝΑΟΙΚ 
73.35 

ΟΙΚ 
7326.1 

79 ΜΜ 20,00 4,50 90,00  

    
              Σε µεταφορά 22.831,50 28.516,33   





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 22.831,50 28.516,33 

39 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε 
τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα 
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.37.01 

ΟΙΚ 7337 80 m2 60,00 14,60 876,00  

40 Περιθώρια δώµατος (λούκια) ΝΑΟΙΚ 
73.47 

ΟΙΚ 7347 81 ΜΜ 70,00 9,00 630,00  
41 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, 

γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm 
ΝΑΟΙΚ 
73.59.01 

ΟΙΚ 7359 82 m2 20,00 14,60 292,00  

42 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια ΝΑΟΙΚ 
73.75 

ΟΙΚ 7396 83 ΜΜ 6,00 3,90 23,40  

43 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα 
µαρµάρινων βαθµίδων 

ΝΑΟΙΚ 
73.76 

ΟΙΚ 7396 84 ΜΜ 70,00 5,60 392,00  

44 ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων ΝΑΟΙΚ 
73.87 

ΟΙΚ 7391 85 ΜΜ 8,00 3,40 27,20  

45 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού 
δαπέδου 

ΝΑΟΙΚ 
73.94 

ΟΙΚ 
7373.1 

86 m2 15,00 39,00 585,00  

46 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια ΝΑΟΙΚ 
73.97 

ΟΙΚ 7397 87 m2 10,00 20,80 208,00  

47 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο ΝΑΟΙΚ 
74.23 

ΟΙΚ 7416 88 m2 8,00 5,60 44,80  

48 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες 
µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

ΝΑΟΙΚ 
74.30.13 

ΟΙΚ 7461 89 m2 8,00 105,00 840,00  

49 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) 
επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 
- 30 cm 

ΝΑΟΙΚ 
75.01.02 

ΟΙΚ 7503 90 m2 5,00 84,00 420,00  

50 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) 
επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 
- 30 cm 

ΝΑΟΙΚ 
75.01.04 

ΟΙΚ 7508 91 m2 5,00 106,00 530,00  

51 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

ΝΑΟΙΚ 
75.11.02 

ΟΙΚ 7513 92 ΜΜ 20,00 10,10 202,00  

52 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
µάρµαρο d = 3 cm 

ΝΑΟΙΚ 
75.31.04 

ΟΙΚ 7534 93 m2 5,00 95,00 475,00  

53 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που 
έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης 
οπλισµού από την δράση χλωριόντων και την 
εναθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή 
αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαµάτων, σε στοιχεία από οπλισµένο 
σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή 
επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε 
σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) 

ΝΑΟ∆Ο 
Β95.1 

Ο∆Ο 2412 94 m2 45,00 86,50 3.892,50  

    
              Σε µεταφορά 32.269,40 28.516,33   





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 32.269,40 28.516,33 

54 Αποκατάσταση µεµονωµένης ρωγµής 
ανοίγµατος ως 15 mm σε επιχρισµένες 
επιφάνειες 

ΝΑΟΙΚ 
77.17.01ΣΧ 

 95 ΤΕΜ 70,00 11,07 774,90  

55 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm 

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 ΟΙΚ 7809 96 m2 10,00 13,00 130,00  

56 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm 

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 ΟΙΚ 7809 97 m2 5,00 15,50 77,50  

57 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm 

ΝΑΟΙΚ 78.05.05 ΟΙΚ 7809 98 m2 5,00 16,80 84,00  

58 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm ΝΑΟΙΚ 78.10.01 ΟΙΚ 7809 99 m2 5,00 27,00 135,00  

59 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, 
φωτιστική,     από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 

ΝΑΟΙΚ 78.30.01 ΟΙΚ 7809 100 m2 40,00 25,90 1.036,00  

 Σύνολο : 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 34.506,80 34.506,80 

 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών 
σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 

ΝΑΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 101 m2 150,00 3,90 585,00  

2 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών 
τοίχων για χρωµατισµούς 

ΝΑΟΙΚ 77.15 ΟΙΚ 7735 102 m2 250,00 1,70 425,00  

3 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωµατισµούς 

ΝΑΟΙΚ 77.16 ΟΙΚ 7736 103 m2 80,00 2,20 176,00  

4 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων 
επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων ή 
σκυροδεµάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.17.01 ΟΙΚ 7737 104 m2 300,00 3,40 1.020,00  

5 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή 
αντισκωριακού υποστρώµατος ενός 
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 ΟΙΚ 7744 105 m2 180,00 2,20 396,00  

6 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή 
αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
χρώµατος δύο συστατικών 

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 ΟΙΚ 7744 106 m2 180,00 2,70 486,00  

7 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, 
διπλή επάλειψη λινελαίου 

ΝΑΟΙΚ 77.26.02 ΟΙΚ 7746 107 m2 25,00 2,20 55,00  

8 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο 
(silane-siloxane) υπόστρωµα 
χρωµατισµών (αστάρι) επί µη µεταλλικών 
επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.28 ΟΙΚ 7735 108 m2 120,00 3,35 402,00  

9 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων 
από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 77.30 ΟΙΚ 7735 109 m2 200,00 2,25 450,00  

10 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων 
επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 77.54 ΟΙΚ 7754 110 m2 100,00 6,70 670,00  

  
  

              Σε µεταφορά 4.665,00 63.023,13 

    





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 4.665,00 63.023,13 

11 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 
77.55 

ΟΙΚ 7755 111 m2 200,00 6,70 1.340,00  

12 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 
1 1/4 έως 2'' 

ΝΑΟΙΚ 
77.67.02 

ΟΙΚ 7767.4 112 ΜΜ 20,00 2,25 45,00  

13 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών 
βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη 
ενός η δύο συστατικών, µε ελαιόχρωµα 
αλκυδικής ή τροποποιηµένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 
77.71.01 

ΟΙΚ 7771 113 m2 45,00 10,70 481,50  

14 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων 
µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
εσωτερικών επιφανειών µε χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01 

ΟΙΚ 7785.1 115 m2 150,00 9,00 1.350,00  

15 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων 
µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών µε χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως. 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.02 

ΟΙΚ 7785.1 114 m2 3.950,00 10,10 39.895,00  

16 Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) 
µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 
σιλικόνης. 

ΝΑΟΙΚ 
77.95 

ΟΙΚ 7744 116 m2 240,00 5,00 1.200,00  

17 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων 
επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 
77.96 

ΟΙΚ 7744 117 m2 250,00 2,80 700,00  

18 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέµατος 

ΝΑΟΙΚ 
77.97 

ΟΙΚ 7744 118 m2 60,00 13,50 810,00  

19 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης 
φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 

ΝΑΟΙΚ 
77.99 

ΟΙΚ 7797 119 m2 2.035,00 0,34 691,90  

20 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 
ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 

ΝΑΟΙΚ 
79.02 

ΟΙΚ 7902 120 m2 80,00 2,20 176,00  

21 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 
υλικό µε βάση τις σιλικόνες 

ΝΑΟΙΚ 
79.04 

ΟΙΚ 7902 121 m2 60,00 8,40 504,00  

22 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 
εποξειδικά υλικά 

ΝΑΟΙΚ 
79.05 

ΟΙΚ 7903 122 kg 40,00 9,50 380,00  

23 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή 
υλικά 

ΝΑΟΙΚ 
79.08 

ΟΙΚ 7903 123 kg 200,00 5,60 1.120,00  

24 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ 
79.09 

ΟΙΚ 7912 124 m2 700,00 7,90 5.530,00  

25 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή 
µεµβράνη 

ΝΑΟΙΚ 
79.10 

ΟΙΚ 7912 125 m2 210,00 7,90 1.659,00  

26 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, 
µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό 
πλεγµα και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

ΝΑΟΙΚ 
79.11.01 

ΟΙΚ 7912 126 m2 130,00 14,60 1.898,00  

    
              Σε µεταφορά 62.445,40 63.023,13 

    





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ

ησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από µεταφορά 62.445,40 63.023,13 

27 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών 
διαστολής µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό 
υλικό 

ΝΑΟΙΚ 79.36 ΟΙΚ 7936 127 ΜΜ 35,00 16,80 588,00  

28 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών 
διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
υλικό 

ΝΑΟΙΚ 79.37 ΟΙΚ 7936 128 ΜΜ 35,00 11,20 392,00  

29 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε 
ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 

ΝΑΟΙΚ 79.38 ΟΙΚ 7936 129 ΜΜ 35,00 8,40 294,00  

 Σύνολο : 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 63.719,40 63.719,40 

 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα 
(µπαταρίας) θερµού-ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα 

ΑΤΗΕ 
Ν8141.2 

 130 ΤΕΜ 6,00 72,80 436,80  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα 
πορσελάνης 

ΑΤΗΕ Ν8160  131 ΤΕΜ 3,00 190,19 570,57  

3 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης 
αποχωρητηρίου 

ΑΤΗΕ Ν8151  132 ΤΕΜ 3,00 230,56 691,68  

4 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης 
αποχωρητηρίου (Τούρκικου) τύπου 

ΑΤΗΕ Ν8152  133 ΤΕΜ 3,00 165,95 497,85  

5 Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 
mm 

ΑΤΗΕ 
Ν9761.1 

 134 m 50,00 6,50 325,00  

6 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm 
πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 

ΑΤΗΕ 
8041.5.1 

ΗΛΜ 7 135 m 60,00 7,08 424,80  

7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαµέτρου Φ 100 mm 

ΑΤΗΕ 
8042.1.7 

ΗΛΜ 8 136 m 45,00 22,84 1.027,80  

8 Λαµπτήρας φθορισµού Ισχύος: 40  W ΑΤΗΕ 
Ν9395.2 

 137 ΤΕΜ 70,00 5,20 364,00  

9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 
διαµέτρου Φ 4 ins 

ΑΤΗΕ 8036.9 ΗΛΜ 5 138 m 10,00 73,87 738,70  

10 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός 
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
απλός µονοπολικός 

ΑΤΗΕ 
8815.1.1 

ΗΛΜ 49 139 ΤΕΜ 20,00 12,77 255,40  

11 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός 
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

ΑΤΗΕ 
8815.1.4 

ΗΛΜ 49 140 ΤΕΜ 20,00 17,07 341,40  

12 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 
Α 

ΑΤΗΕ 
8826.3.2 

ΗΛΜ 49 141 ΤΕΜ 20,00 9,04 180,80  

13 Φωτιστικό σώµα, τύπου χελώνας, ΙΡ 20 µε 
λαµπτήρα led 15Watt 

ΗΛΜ Ν60.9  142 ΤΕΜ 10,00 48,37 483,70  

14 Φωτιστικό σώµα PANEL LED, αναρτηµένο, 
40Watl µε το σύστηµα ανάρτησης 

ΑΤΗΕ 
Ν8991.2 

 143 ΤΕΜ 30,00 116,71 3.501,30  

15 Προβολέας LED 10OWatt, IP 65, επίτοιχος ΑΤΗΕ 
9363.10.1 

 144 ΤΕΜ 3,00 186,71 560,13  

16 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου 
∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 700mm 

ΑΤΗΕ 
Ν8431.3.2 

 145 ΤΕΜ 3,00 185,00 555,00  

    

              Σε µεταφορά 10.954,93 126.742,53 

    





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 10.954,93 126.742,53

Θερμαντικά σώματα 
χαλύβδινα PANEL τύπου 
Δίστηλο ύψους 900 mm και 
μήκους 800mm

17 ΑΤΗΕ 
Ν8431.4.1

3,00 200,00 600,00146 ΤΕΜ

Σύνολο : 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 11.554,9311.554,93

138.297,46

24.893,54

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

163.191,00

24.478,65

Άθροισμα

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα

Πρόβλεψη απολογιστικών

187.669,65

3.540,00

Άθροισμα

Πρόβλεψη αναθεώρησης

191.209,65

725,83

Άθροισμα

ΦΠΑ 24,00%

191.935,48

46.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΥ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ – 

Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     Δ27 /2018 

   

 

Προϋπολογισμός : 238.000 € 

(ΣΑΤΑ) 

ΚΑ 30.7311.0007, 30.7311.0009, 

30.7311.0010, 30.7311.0019, 

30.7311.0021, 30.7311.0024, 

30.7311.0027, 30.7311.0028, 

30.7311.0029, 30.7311.0030, 

30.7311.0031 και 30.7311.0032 

 

 

 

CPV: 453000000-0 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 NUTS: EL306 Δυτική Αττική  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

  





 

 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆Ε ΒΙΛΙΩΝ - ∆Ε 
ΕΡΥΘΡΩΝ) 

     
     Αρ. Μελέτης: ∆27/2018 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιµαριθµική : 2012Γ 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 

   
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και 

αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής

µεταφορικού µέσου ή ζώου. 

 

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 

 

Τιµή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 

   
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε

 

∆ια µέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω 

 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 

   
∆ιακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως

ή ελαφρών εργοταξιακών οχηµάτων εµπροσθίας

ορίου που προβλέπεται από την µελέτη

περιπτώσεις σηµαντικής έκτασης πλαγίων

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο και εκατοντάµετρο

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 

   
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. 

απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού

   

  

ΑΡΘΡΑ 

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100%  
 παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων

θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

 

δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%  
οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 

 των 40km/h. 

τριάντα πέντε λεπτά 

∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
αυτοκινήτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178 100%  

φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων

εµπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του

µελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιµή

πλαγίων µεταφορών, µετά από πλήρη τεκµηρίωση

εκατοντάµετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγµατος. 

δύο και είκοσι λεπτά 

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%  
. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 

προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02

εργαλεία χειρός". 

πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

       

 

σε ζώα, µε τα χέρια 

 
σκύρων, χαλίκων, άµµου, 

οποιουδήποτε τροχοφόρου 

καλής βατότητας 

 

κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν 

 
κατεδαφίσεων µε χρήση διτρόχου 

του εργοταξίου ή µέχρι του 

τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε 

τεκµηρίωση. 

 

02-01 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 

στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων κοπής 

του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 

των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά 

µέσα". 

 

Καθαιρέσεις τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά µε χρήση ελαφρού 

διατρητικού εξοπλισµού (αερόσφυρες διαφόρων µεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και 

διατρητικά εργαλεία). 

 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη 

την εφαρµογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα 

A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη 

από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη 

από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%. 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση 

έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%  
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 

οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των 

απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%. 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα και η απόθεσή τους σε κανονικά 

σχήµατα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,80 

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%  
Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε στάθµη από 

το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 

προς φόρτωση. 

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50% 

 

Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων 

χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός    τους από τη στέγη, η µεταφορά τους σε απόσταση 

έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%  
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 

µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 

θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α 100%  
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε 

πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται 

τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των παρειών της 

οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις 

φορτώσεως. 

 

Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%  
∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε 

ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 

των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 

Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 

η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την 

επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων µετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), 

σε οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή 

αποθήκευση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%  
Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 

οποιοδήποτε ύψος και µεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 16 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
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Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους και του µονωτικού υλικού 

πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 17 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%  
Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα τα 

απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 18 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.55 Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%  
Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά 

κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε αποσυναρµολόγηση 

ή/και κοπή. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

15-02-02-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 19 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%  
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση 

των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 02-02-02 

"Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 20 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%  
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη απόξεση/αφαίρεση της 

στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών 

αποξήλωσης προς φόρτωση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

          

Σελίδα 23 από 61   





Τιµολόγιο µελέτης 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 21 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 

φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 

 

Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 22 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ Αποξήλωση φθαρµένης µόνωσης (ασφαλτόπανου κλπ) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Αποξήλωση φθαρµένης µόνωσης από ασφαλτόπανο, τοποθετηµένης σε οριζόντια επιφάνεια. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η αποξήλωση και εναπόθεση προς αποµάκρυνση φθαρµένης µόνωσης από 

ασφαλτόπανο. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 23 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%  
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από 

ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 

 

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα 

µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 24 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.26.02 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο 
µορφοσίδηρο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6126 100%  
Σιδηροί σύνδεσµοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από 

σιδηρές λάµες οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά σίδηρος συνδέσµων, κοχλίες και 

µικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα µπουλόνια, τοποθέτησης 

και κοχλίωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που στα 

σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συµπεριλαµβάνονται οι σιδηροί 

σύνδεσµοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταµένων στεγών. 
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Σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,30 

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 25 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%  
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, 

οποιουδήποτε ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 

υποδοµή, από απλές ή σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 

ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 

µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)τοποθετηµένου µορφοσίδηρου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 26 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%  
Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου 

µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές 

γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, 

αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά 

µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 27 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%  
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε 

ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 

µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 

στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά 

µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 28 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα 
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στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 

χειρολαβές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 29 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 

λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε 

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, 

µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) 

και χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 30 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.01 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιµάκων, ευθύγραµµων, κυκλικών ή µικτών, οιουδήποτε πλάτους 

και βαθµίδες οιασδήποτε διατοµής, µε ή χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες 

από σιδηροσωλήνα διαµέτρου τουλάχιστον 2 και ράβδους µορφοσιδήρου, βαθµιδοφόρους και µέτωπα µε επένδυση 

από λαµαρίνα µαύρη ή από σιδηρολάµες χωρίς επένδυση, πατήµατα µε µορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές 

ή ορθογωνικής διατοµής ή από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και 

κιγκλιδώµατα απλά σύµφωνα µε το σχέδιο και γενικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 

και 

στερέωσης µε σιδηρές πακτωµένες διχάλες. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 31 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.02 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθµίδων µήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις 

βοηθητικές κλίµακες µε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µε εσωτερική διάµετρο 

11/2", ευθείες ή περιστροφικές µε ή χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό βαθµίδων από 

λάµες και γωνιακά ελάσµατα των 3cm, µέτωπα µε επένδυση από λαµαρίνα µαύρη 

πάχους 1,0 mm ή από δικτυωτά χωρίς λαµαρίνα, µε πατήµατα από µαύρη µπακλαβωτή 

λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm µε αντίστοιχο µήκος κιγκλιδώµατος µε 

χειρολισθήρα διατοµής 5 x 25 mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, συµπεριλαµβανοµένων 

των πλατυσκάλων µε τα αναγκαία διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης µε 

µπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαµαρίνα και γενικά σίδηρος, υλικά ήλωσης και 

στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, 

ικριώµατα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

Τιµή ανά βαθµίδα (τεµ). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 32 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων 

διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και 

η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 

Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 33 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.21.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, Φ 2 '' 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423 100%  
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων, µαύροι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή 

επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 

τοποθέτηση. 

 

Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 2". 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 34 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447 100%  
Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρµα κυµατοειδές (κατσαρό), τοποθετηµένο 

σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 35 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%  
Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, 

προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε 

διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα 

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα.. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων 

αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν 

από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

Σελίδα 27 από 61   





Τιµολόγιο µελέτης 

 
 

Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 145,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε 

A.T. : 36 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.20.01 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  µε καπάκι µεταξύ των 
υαλοπινάκων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%  
Σύστηµα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο, µε σταθερά και 

προβαλλόµενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια 

του προµηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδοµή, οποιασδήποτε µορφής και 

διάταξης των µεταλλικών µερών της κατασκευής, µε εµφανή ή µή διάταξη υποδοχής 

διπλών υαλοπινάκων, µε ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν 

απαιτούµενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήµατος (σύµφωνα µε την 

µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον προµηθευτή του συστήµατος), τα 

ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες ανεµοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η 

διάταξη εντόνωσης των υδρατµών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσµατος). 

 

Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 

µικροϋλικά επί τόπου και απαιτούµενος εξοπλισµός και µέσα. 

 

 

Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθµητικά): 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 37 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%  
Προστατευτική ποδιά θυρών (µπάζα) από φύλλο αλουµινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην 

περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουµινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους µέχρι 2 mm, επί 

οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συµπεριλαµβάνεται το ανοδιωµένο αλουµίνιο, τα 

υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 38 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.60 Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100%  
Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως 

και µορφής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένες 

και στερεωµένες µε οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείµενης επιφανείας. 

 

Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν µεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται, 

τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο κατασκευής (kg), µε αναλυτική επιµέτρηση των διατοµών του 

αλουµινίου. 

          

Σελίδα 28 από 61   





Τιµολόγιο µελέτης 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 39 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 5,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.1 100%  
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί 

κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα (των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου), σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,20 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι λεπτά 

A.T. : 40 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 100%  
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί 

µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

Υαλοπίνακες οπλισµένοι  πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 38,90 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 41 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%  
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε 

ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και 

µικροϋλικά επί τόπου. 

 

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους : 

18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 42 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%  
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 

 

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 

στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και 
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των µεταλλικών µερών. 

 

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα 

και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η κατασκευή 

ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) 

ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 

προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 

m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 43 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 100%  
Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 

εργασίας των ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια)  επί ικριωµάτων από σανίδες ή 

µεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών, 

διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε 

τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα και διαδοκίδωση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 44 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%  
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση 

αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη 

του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 

ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 

τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 

σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες 

µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και 

πυργογερανό, 

 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
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εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 

περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 

ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) 

και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

 

ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό 

δάπεδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 

την µελέτη διαστάσεις. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 45 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6 100%  
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 

προσωπικού. 

 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο 

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί 

µαζί µε άλλα. 

 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 46 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100%  
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου 

ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων 

ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε 

αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας 
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διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 

(σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 

προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα 

A.T. : 47 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%  
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 

διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 

εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 

(τύποι)". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόρφωσή του. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 48 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 

διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 

σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 

και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 

µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισµού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 

των οπλισµών. 

 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

|           Πεδίο εφαρµογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 

διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
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__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 

σύµφωνα µε την µελέτη. 
Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 49 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 

διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 

σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 

και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 

µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισµού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 

των οπλισµών. 
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Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

|           Πεδίο εφαρµογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 

διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

∆οµικά πλέγµατα B500C. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 50 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.25 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876 100%  
Προσαύξηση τιµής σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων για τµήµατα αψίδων και θόλων, τρούλλων και κελυφών. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,28 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ λεπτά 
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A.T. : 51 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της 

προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε 

οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 52 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%  
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 

οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 

παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 53 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) 
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%  
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 

οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 

παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 54 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 

Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
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Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 55 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 

Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 56 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1 100%  
Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα οργανισµό, για την 

ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του πλέγµατος, 

η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποια µε κατάλληλους ήλους 

σε πυκνό κάνναβο. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : 57 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.10 Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά 
στοιχεία 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876 100%  
Αγκυρώσεις τοιχοδοµών κατά µήκος των συνδέσεών τους µε τον φέροντα οργανισµό, 

σύµφωνα µε την µελέτη, µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 1: 

Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες ανάρτησης και στηρίγµατα. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο αγκυρούµενης πλευράς τοιχοδοµής (m). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 58 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.01.01 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4811.1 100%  
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Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος 

για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", µε σήµανση CE,  λευκούς ή έγχρωµους διαστάσεων 

19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, µε κονίαµα από λευκό τσιµέντο των 150 kg/m3 ή έτοιµο 

κονίαµα κατά ΕΝ 998-2, µε προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισµού 2Φ6 ή 2Φ8 και 

προς τις δύο διευθύνσεις. 

 

Από υαλόπλινθους κοινούς. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 135,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε 

A.T. : 59 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγµατος έως 6,00 
m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266 100%  
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κλπ (εκτός από 

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, σύµφωνα µε την στατική 

µελέτη, µονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος 

από το έδαφος, µε δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής µορφής, µε 

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά µήκος και µε εγκάρσιους, 

συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον 

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωµα, µε σιδηρούς 

συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά µε υλικά, 

µικροϋλικά και ικριώµατα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης φύσεως 

µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα 

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 

 

Στην περίπτωση αύξησης της διατοµής ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 

του πάχους του σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80. 

 

Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 
Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 60 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 100%  
Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες 

και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και 

εργασία πλήρους κατασκευής). 

 

Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 61 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282 100%  
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα 

και εργασία πλήρους κατασκευής. 
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Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 62 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%  
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 63 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%  
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m 

από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 64 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.41 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7141 100%  
Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου επί 

τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m από του 

δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα 

µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η 

πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε άµµο 

µεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε άµµο σπυρωτή µεσόκοκκη, 

ραντιστή µε θυµαράκι ή µε µηχανή, 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 65 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.52 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7152 100%  
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη 

από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται 

επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 

των 400 kg τσιµέντου, η δε δεύτερη και τρίτη µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 

kg τσιµέντου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, 

εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το µεταλλικό πλέγµα. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 66 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 100%  
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους 

από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,68 

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 67 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%  
Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους 

ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών". 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, 

σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα 

ικριώµατα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε 

σύρµα καθώς και η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 68 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%  
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους 

ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών ". 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος 

γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η 

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή 

τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 23,50 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 69 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρµών 
µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%  
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα 

σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του 

σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε 

αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε 

αναδίπλωση. 

 

Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,20 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 70 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρµών µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%  
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα 

σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του 

σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε 

αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε 

αναδίπλωση. 

 

Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 71 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.01 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%  
Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής 

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται 

στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

και πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες 

εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε 

τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί 

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 72 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%  
Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής 
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προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται 

στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

και πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες 

εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε 

τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί 

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 73 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%  
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη 

λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην 

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από 

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 

απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί 

τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και 

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους 

συνδέσµους υψηλής αντοχής. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 74 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 

των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 

υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 75 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 

των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 

υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 76 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 

των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 

υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 77 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό 

υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
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σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 78 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό 

υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 79 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 

µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή 

κόλλα πλακιδίων. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 80 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε 
δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος 

των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και 

δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη 

άµµο. 
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Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 81 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100%  
Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, 

αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου 

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος 

στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. 

 

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, 

η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι 

(απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 82 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.59.01 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7359 100%  
Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαικού πάχους 3,5 cm µε κοινό τσιµέντο και θραυστά αδρανή 

διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναµίξεως, διαστρώσεως, 

κυλινδρώσεως και κατεργασίας µε µηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να 

είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 

 

Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 83 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο 

πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, 

σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές κόλλες, οι ειδικές 

λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η στίλβωση και ο καθαρισµός της επιφάνειας. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου 

και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 84 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα 

εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις 
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της εγκοπής (φρακαριστό) µε ισχυρή κόλλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 85 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.87 ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7391 100%  
∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων µε αρµοκόφτη, πλάτους έως 5 mm και 

βάθους τουλάχιστον όσον το πάχος του µωσαικού. Χάραξη κατά το σχέδιο, εργασία 

διάνοιξης και φθορά κοπτικών. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 86 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%  
Κατασκευή εγχρώµου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούµενου 

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου µε φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) 

ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής, µε αναρρόφηση της παραγόµενης σκόνης, ο επιµελής 

καθαρισµός του δαπέδου και το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά 

υλικά. 

β) Το στέγνωµα της επιφανείας (από µόνη της ή µε χρήση πεπιεσµένου αέρα), ώστε 

η υγρασία του να µην υπερβαίνει το 4%. 

γ) Η εφαρµογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) µε ανάλωση 250 - 350 

gr/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του υποστρώµατος και πριν τον 

πολυµερισµό του τοποθέτηση υαλοπλέγµατος και  επίπαση µε χαλαζιακή άµµο 

(ανάλωση 500 gr/m2). 

δ) Η εφαρµογή της αυτοεπιπεδούµενης  εποξειδικής στρώσης, µε αναλογία ρητίνης - 

αδρανών και ανάλωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, µετά τον 

πολυµερισµό του ασταριού. 

ε) Η εφαρµογή δεύτερης στρώσης ρητίνης µε χαλαζιακή άµµο, 24 ώρες µετά την 

πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 87 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%  
Επιστρώσεις µε πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόµοια, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωµατισµού, πάχους 2 mm, επικολλούµενα µε ειδική 

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα". 

 

Περιλαµβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 

κατασκευής. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,80 

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 88 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%  
Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την 

απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 89 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.13 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού. 

 

Επιστρώσεις µε πλάκες  µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεµάχια                ανά τετραγωνικό µέτρο. 

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 90 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503 100%  
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 

καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού. 

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Κατώφλια από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 91 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 100%  
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 

καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού. 

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Κατώφλια από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 92 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο 

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm , σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού. 

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Σοβατεπιά από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 93 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
µάρµαρο d = 3 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 100%  
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το 

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Ποδιές παραθύρων από  µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 
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A.T. : 94 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης 
οπλισµού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή 
αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων, σε στοιχεία από οπλισµένο 
σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή 
επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) 

   Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2412 100%  
Στην τιµή µονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

- Επιµελής καθαρισµός της επιφανείας του σκυροδέµατος από όλα τα σαθρά τεµάχια (ιδιαίτερα στην περιοχή 

των αρθρώσεων Gerber). 

 

- Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιµετώπιση της διάβρωσης του οπλισµού που οφείλεται στην 

εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέµατος. 

 

- Αποκατάσταση της διατοµής µε εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων. 

 

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής: 

- Επιµελής καθαρισµός των επιφανειών των διαµήκων και εγκάρσιων δοκών µε υδροβολή υψηλής πίεσης για την 

αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεµάτων (αποτελέσµατα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ 

λόγω της διάβρωσης του οπλισµού από την εισχώρηση χλωριόντων και την προοδευτική ενανθράκωση του 

σκυροδέµατος). 

 

Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειµένες ράβδοι οπλισµού (θα είναι διαβρωµένες στο σύνολό τους) θα καθαρισθούν 

επιµελώς µε τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αµµοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός µε 

συρµατόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή µεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους 

Σουηδικούς κανονισµούς. 

 

- Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη µορφή επί των εκτεθειµένων ράβδων οπλισµού µε πινέλο ή ρολλό. 

 

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειµένων οπλισµών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί µε αναστολέα διάβρωσης) 

µε επισκευαστικό κονίαµα δύο συστατικών, βιοµηχανικής προέλευσης, µε εκτόξευση, µυστρί ή σπάτουλα. Στο 

επισκευαστικό κονίαµα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η 

προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής ρηγµατώσεως. Το απαιτούµενο εργάσιµο και η 

συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού κονιάµατος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελµάτων 

των δοκών) θα ρυθµισθεί µε κατάλληλα πρόσθετα, συµβατά µε τα υλικά του κονιάµατος (σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του παραγωγού των υλικών). 

 

Οι επεµβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα. 

 

- Ψεκασµός ολόκληρης της εκτεθειµένης επιφανείας του σκυροδέµατος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι ανωτέρω 

εργασίες) µε υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του περιµετρικού οπλισµού 

των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδοµένου ότι µε την υδροβολή δεν αποµακρύνεται όλο το ενανθρακωµένο 

σκυρόδεµα, παρά µόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και ρηγµατωθεί. 

 

Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόµενοι) (migrating corrosion 

inhibitors). 

 

- Βαφή των εκτεθειµένων επιφανειών του φορέα µε χρώµα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές), υψηλής διαπνοής 

και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρµογή µε ψεκασµό ή (τοπικό) µε ρολλό. 

 

Στην τιµή της µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήµατος που θα προταθεί από τον Ανάδοχο 

και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

- Το σύστηµα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώµατα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα πρέπει να 

έχει επιτυχώς εφαρµοσθεί σε παρεµφερή έργα. 

 

- Ο Ανάδοχος µε την έκθεση µεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκµηρίωσης της επιτυχούς εφαρµογής των 

προτεινοµένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ). 

 

- Οι δαπάνες προετοιµασίας, ανάµειξης και εφαρµογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισµός, µέσα) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών. 

 

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώµατα προσέγγισης στις θέσεις εφαρµογής ή εναλλακτικά η χρήση ειδικού 

εξοπλισµού προσέγγισης (καδοφόρα οχήµατα, αυτοκινούµενες διαβάθρες, αναρτηµένοι σιδηρότυποι, ειδικές 

παντεταρισµένες λύσεις κ.ο.κ.) 
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- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιµών 

 

- Οι δαπάνες των µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε µεγάλα ύψη και τον χειρισµό τοξικών ή 

δραστικών χηµικών (εποξειδικά υλικά κλπ). 

(προστατευτικές κατασκευές, µέσα ατοµικής προστασίας προσωπικού). 

 

Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική 

εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις ακόλουθες 

περιπτώσεις εφαρµογής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 86,50 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 95 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01ΣΧ Αποκατάσταση µεµονωµένης ρωγµής ανοίγµατος ως 15 mm σε επιχρισµένες επιφάνειες 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Αποκατάσταση µεµονωµένης ρωγµής ανοίγµατος ως 15 mm σε επιχρισµένες επιφάνειες. 

Πλήρης εργασίες περαιωµένη µε όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,07 

(Ολογράφως) : έντεκα και επτά λεπτά 

A.T. : 96 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού 

ή µη (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 97 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού 

ή µη (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 98 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού 

ή µη (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
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Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 99 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.01 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, τοποθετηµένες σε 

κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ 

βίδες) και την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 

Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,00 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά 

A.T. : 100 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, 

 

από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων διαστάσεων αναρτηµένη 

από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε 

την µελέτη. Περιλαµβάνονται: 

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας 

και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από 

ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 

 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. Τιµή ανά 

τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,90 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 101 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%  
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και 

συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 102 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%  
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 
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µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 

καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα 

αλκάλια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 103 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 100%  
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 

 

Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε 

ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, 

καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα 

και τελικό τρίψιµο. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 104 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737 100%  
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 

Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως 

υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, 

διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. 

Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή 

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό 

σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο 

µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, 

τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο. 

 

Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 105 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 

 

Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 

τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής 

και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας 

ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη 
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( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 

50 µικρά. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 106 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώµατος δύο συστατικών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 

 

Εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών. 

Εφαρµοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασµένων µεταλλικών επιφανειών, µε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα 

δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα τελικού χρώµατος τα 100 µικρά. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 107 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.26.02 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7746 100%  
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, µε λινέλαιο ωµό. 

Προετοιµασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 

 

∆ιπλή επάλειψη λινελαίου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 108 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) 
επί µη µεταλλικών επιφανειών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%  
Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών 

(αστάρι) επί µή µεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσµατα, 

σκυρόδεµα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και µοριoσανίδες). Υλικό µε βάση 

υδατοδιαλυτές µικροµοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, 

επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,35 

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 109 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%  
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 

οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
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Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,25 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 110 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 100%  
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί 

τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 111 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%  
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 

µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 112 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%  
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 

 

∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2". 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,25 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 113 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 
νερού η διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%  
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 

 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, 

διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση 

βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
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Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή               τροποποιηµένης 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,70 

(Ολογράφως) : δέκα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 114 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%  
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών επιχρισµάτων". 

 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 

Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 115 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%  
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών επιχρισµάτων". 

 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 

Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 116 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, 

µαρµάρων και λιθωδών υλικών, µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση, 

χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε υδρόφοβα υλικά, 

διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας 

εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική 

επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 
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A.T. : 117 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του 

ξύλου έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια του σκευάσµατος, η κατάλληλη προετοιµασία της 

επιφάνειας, η εφαρµογή στρώσης εµποτισµού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων 

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 µm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 118 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος, για την προστασία έναντι 

διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, µε εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέµατος (εκτόνωση 

υδρατµών δια µέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE, εφαρµοζόµενες µε 

ρολλό ή πιστολέτο 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιµασία της 

επιφανείας εφαρµογής, η εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται 

από τον προµηθευτή του υλικού, τα ικριώµατα, τα απαιτούµενα εργαλεία και 

συσκευές και η εργασία ανάµιξης και εφαρµογής του υλικού της επίστρωσης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 119 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100%  
Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου 

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας 

(εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). 

 

Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων για 

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,34 

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 120 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη 

επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 

και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του προµηθευτή. 

 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

          

Σελίδα 55 από 61   





Τιµολόγιο µελέτης 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 121 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις σιλικόνες 

εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο 

υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του προµηθευτή. 

 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 122 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές 

ρητίνες εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή 

ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της 

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, 

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του υλικού. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ της 

επαλείψεως. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 123 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου, 

ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 

τον προµηθευτή του. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των 

συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 124 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές 

µεµβράνες". Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων 

στις συνδέσεις. 
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Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 125 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 

υδρατµοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές 

ίνες πολυπροπυλενίου. 

 

Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση 

πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή µε 

το υλικό. 

 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 126 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και  
µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 

"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 

επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση 

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, 

γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις. 

 

Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 

(m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 127 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό 
υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%  
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 

ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές 

πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε 

βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, 

σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 

"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 

 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 

προσαρµόζεται αναλογικά. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : 128 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%  
Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 

8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό και 

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους 

του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του 

προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε 

ελαστοµερή υλικά". 

 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 

προσαρµόζεται αναλογικά. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 129 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%  
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής (δευτερεύουσας σηµασίας), 

πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών 

στοιχείων, µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών 

σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 

7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 

"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 

 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 

προσαρµόζεται αναλογικά. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 130 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8141.2 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού-ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού-ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα. 

Εργασία περαιωµένη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 72,80 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 131 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160 Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης. 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,19 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 132 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
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Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 230,56 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 133 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8152 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου (Τούρκικου) τύπου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου (Τούρκικου) τύπου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 165,95 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 134 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9761.1 Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 135 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%  
Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,75  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά 

τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και 

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8041. 5.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   15     mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,08 

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 136 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαµέτρου Φ 100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

4,0  atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 

µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 

σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8042.  1   Πιέσεως     4     atm 

8042. 1.  7  ∆ιαµέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,84 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 137 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9395.2 Λαµπτήρας φθορισµού Ισχύος: 40  W 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Λαµπτήρας φθορισµού Ισχύος: 40  W 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20 

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά 

A.T. : 138 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 

πιέσεως 

(1 m) 

8036.  9   ∆ιαµέτρου   4      ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,87 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 139 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.1 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
απλός µονοπολικός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  1   απλός µονοπολικός 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,77 

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδοµήντα επτά λεπτά 

A.T. : 140 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.4 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,07 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και επτά λεπτά 

A.T. : 141 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεµ) 

8826.  3   SCHUKO                 0 

8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

          

Σελίδα 60 από 61   





Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : 142 

Άρθρο : ΗΛΜ Ν60.9 Φωτιστικό σώµα, τύπου χελώνας, ΙΡ 20 µε λαµπτήρα led 15Watt 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Φωτιστικό σώµα, τύπου χελώνας, ΙΡ 20 µε λαµπτήρα led 15Watt 

Ευρώ (Αριθµητικά): 48,37 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 143 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8991.2 Φωτιστικό σώµα PANEL LED, αναρτηµένο, 40Watl µε το σύστηµα ανάρτησης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Φωτιστικό σώµα PANEL LED, αναρτηµένο, 40Watl µε το σύστηµα ανάρτησης 

Ευρώ (Αριθµητικά): 116,71 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και εβδοµήντα ένα λεπτά 

A.T. : 144 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9363.10.1 Προβολέας LED 10OWatt, IP 65, επίτοιχος 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Προβολέας LED 10OWatt, IP 65, επίτοιχος 

Ευρώ (Αριθµητικά): 186,71 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα έξι και εβδοµήντα ένα λεπτά 

A.T. : 145 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.3.2 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 700mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 700mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 185,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε 

A.T. : 146 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.4.1 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 800mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 mm και µήκους 800mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 
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∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆Ε ΒΙΛΙΩΝ - ∆Ε ΕΡΥΘΡΩΝ) 

                  Αρ. Μελέτης : ∆27/2018 

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

   Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ)    

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε τα χέρια     

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 2 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας     

ΝΑΟΙΚ 20.41 3 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα 
µέσα πλήν αυτοκινήτων 

    

ΝΑΟΙΚ 22.04 4 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 14-02-02-01    

ΝΑΟΙΚ 22.15.02 5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

15-02-01-01    

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

    

ΝΑΟΙΚ 22.20.02 7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

    

ΝΑΟΙΚ 22.21.02 8 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  µε προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

    

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 9 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

    

ΝΑΟΙΚ 22.23 10 Καθαίρεση επιχρισµάτων 14-02-01-01    

ΝΑΟΙΚ 22.30.01 11 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές 
επιφανείας έως 0,05 m2 

    

ΝΑΟΙΚ 22.37.01 12 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, για πλάτος 
αυλακιού έως 0,10 m 

    

ΝΑΟΙΚ 22.45 13 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων     

ΝΑΟΙΚ 22.50 14 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων     

ΝΑΟΙΚ 22.51 15 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης     

ΝΑΟΙΚ 22.53 16 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου     

ΝΑΟΙΚ 22.54 17 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 14-02-01-01    

ΝΑΟΙΚ 22.55 18 Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 15-02-02-02    

ΝΑΟΙΚ 22.56 19 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 15-02-02-02    

ΝΑΟΙΚ 22.60 20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών 
επιστρώσεων 

    

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 21 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα     

ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ 22 Αποξήλωση φθαρµένης µόνωσης (ασφαλτόπανου κλπ)     

 Σελίδα 1 από 8         





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 61.05 23 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm 

    

ΝΑΟΙΚ 61.26.02 24 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, 
σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο 

    

ΝΑΟΙΚ 61.29 25 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης     

ΝΑΟΙΚ 61.30 26 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής     

ΝΑΟΙΚ 61.31 27 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος     

ΝΑΟΙΚ 62.21 28 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 03-08-02-00    

ΝΑΟΙΚ 62.24 29 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 03-08-02-00    

ΝΑΟΙΚ 63.01 30 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές     

ΝΑΟΙΚ 63.02 31 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm     

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 32 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού 
σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

    

ΝΑΟΙΚ 64.21.03 33 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, Φ 2 ''     

ΝΑΟΙΚ 64.47 34 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή     

ΝΑΟΙΚ 65.01.01 35 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή 
από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ 65.20.01 36 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από 
αλουµίνιο  µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων 

    

ΝΑΟΙΚ 65.32 37 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου     

ΝΑΟΙΚ 65.60 38 Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου.     

ΝΑΟΙΚ 76.02.03 39 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, 
πάχους 5,0 mm 

03-08-07-01    

ΝΑΟΙΚ 76.20.01 40 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 03-08-07-01    

ΝΑΟΙΚ 76.27.01 41 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 
mm, κρύσταλλο 5 mm) 

03-08-07-02    

ΝΑΟΙΚ 23.03 42 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 * Ικριώµατα 01-03-00-00 

ΝΑΟΙΚ 23.05 43 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων     

               

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 2 από 8   





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 32.02.05 44 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

01-01-01-00 * Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 01-01-01-00 

01-01-02-00    

01-01-03-00 * Συντήρηση του σκυροδέµατος 01-01-03-00 

01-01-04-00 * Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 01-01-04-00 

01-01-05-00    

01-01-07-00    

ΝΑΟΙΚ 32.25.04 45 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

    

ΝΑΟΙΚ 35.02 46 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση 
δωµάτων. 

    

ΝΑΟΙΚ 38.02 47 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 01-04-00-00    

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 48 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C. 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 01-02-01-00 

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 49 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 01-02-01-00 

ΝΑΟΙΚ 38.25 50 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών     

ΝΑΟΙΚ 38.45 51 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων     

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 52 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

03-02-02-00 * Οπτοπλινθοδοµές 03-02-02-00 

ΝΑΟΙΚ 46.01.03 53 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 

03-02-02-00 * Οπτοπλινθοδοµές 03-02-02-00 

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 54 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά 
δροµικών τοίχων 

    

ΝΑΟΙΚ 49.01.02 55 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά 
µπατικών τοίχων 

    

ΝΑΟΙΚ 49.05 56 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα     

ΝΑΟΙΚ 49.10 57 Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε 
γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία 

    

ΝΑΟΙΚ 50.01.01 58 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς     

ΝΑΟΙΚ 52.66.01 59 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές 
πλάκες ανοίγµατος έως 6,00 m 

    

ΝΑΟΙΚ 52.79.02 60 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή     

ΝΑΟΙΚ 52.80.02 61 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm     

ΝΑΟΙΚ 71.21 62 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 03-03-01-00    

ΝΑΟΙΚ 71.31 63 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 03-03-01-00    

               
* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 3 από 8   





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 71.41 64 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 03-03-01-00    

ΝΑΟΙΚ 71.52 65 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα 

03-03-01-00    

ΝΑΟΙΚ 71.71 66 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο 
εργασίας 

    

ΝΑΟΙΚ 72.11 67 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 03-05-01-00    

ΝΑΟΙΚ 72.16 68 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 03-05-01-00    

ΝΑΟΙΚ 72.44.01 69 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 
mm, κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

    

ΝΑΟΙΚ 72.44.02 70 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 
mm, οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

    

ΝΑΟΙΚ 72.47.01 71 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm     

ΝΑΟΙΚ 72.47.02 72 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm     

ΝΑΟΙΚ 72.65 73 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης 

03-05-02-01    

ΝΑΟΙΚ 73.33.01 74 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm 

03-07-02-00    

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 75 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 

03-07-02-00    

ΝΑΟΙΚ 73.33.03 76 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm 

03-07-02-00    

ΝΑΟΙΚ 73.34.01 77 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm 

03-07-02-00    

ΝΑΟΙΚ 73.34.02 78 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
30x30 cm 

03-07-02-00    

ΝΑΟΙΚ 73.35 79 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια     

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 80 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε 
τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

    

ΝΑΟΙΚ 73.47 81 Περιθώρια δώµατος (λούκια)     

ΝΑΟΙΚ 73.59.01 82 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού, γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 
cm 

    

ΝΑΟΙΚ 73.75 83 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια     

ΝΑΟΙΚ 73.76 84 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων     

ΝΑΟΙΚ 73.87 85 ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων     

ΝΑΟΙΚ 73.94 86 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου     

ΝΑΟΙΚ 73.97 87 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 03-07-06-02    

               
 Σελίδα 4 από 8         





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 74.23 88 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο     

ΝΑΟΙΚ 74.30.13 89 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού 
έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια 
ανά τετραγωνικό µέτρο 

03-07-03-00 * Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 03-07-03-00 

ΝΑΟΙΚ 75.01.02 90 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από 
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους 11 - 30 cm 

03-07-03-00 * Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 03-07-03-00 

ΝΑΟΙΚ 75.01.04 91 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από 
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και 
πλάτους 11 - 30 cm 

03-07-03-00 * Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 03-07-03-00 

ΝΑΟΙΚ 75.11.02 92 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 

03-07-03-00 * Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 03-07-03-00 

ΝΑΟΙΚ 75.31.04 93 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό 
/ εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm 

03-07-03-00 * Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 03-07-03-00 

ΝΑΟ∆Ο Β95.1 94 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί 
φθορές λόγω διάβρωσης οπλισµού από την δράση χλωριόντων 
και την εναθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή αναστολέων 
διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων, σε στοιχεία από 
οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο 
των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων 
(επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) 

    

ΝΑΟΙΚ 77.17.01ΣΧ 95 Αποκατάσταση µεµονωµένης ρωγµής ανοίγµατος ως 15 mm σε 
επιχρισµένες επιφάνειες 

    

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 96 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm     

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 97 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm     

ΝΑΟΙΚ 78.05.05 98 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm     

ΝΑΟΙΚ 78.10.01 99 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm     

ΝΑΟΙΚ 78.30.01 100 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, 
 

από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 

03-07-10-01    

ΝΑΟΙΚ 77.10 101 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 

03-10-01-00    

ΝΑΟΙΚ 77.15 102 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 03-10-02-00    

ΝΑΟΙΚ 77.16 103 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 03-10-05-00    

ΝΑΟΙΚ 77.17.01 104 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών 
επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 

03-10-02-00    

03-10-05-00    

               

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 5 από 8   





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 105 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος 
ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 
τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

03-10-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 106 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών 

03-10-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.26.02 107 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, διπλή επάλειψη 
λινελαίου 

03-10-05-00    

ΝΑΟΙΚ 77.28 108 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) 
υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών 

03-10-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.30 109 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες 
βάσεως διαλύτου 

03-10-02-00    

ΝΑΟΙΚ 77.54 110 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

03-10-01-00    

ΝΑΟΙΚ 77.55 111 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

03-10-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.67.02 112 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 03-10-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.71.01 113 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως 
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής 
ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

03-10-05-00    

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 114 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

03-10-02-00    

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 115 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

03-10-02-00    

ΝΑΟΙΚ 77.95 116 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός 
ή δύο  συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 
σιλικόνης. 

05-02-03-00    

ΝΑΟΙΚ 77.96 117 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών     

ΝΑΟΙΚ 77.97 118 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος     

ΝΑΟΙΚ 77.99 119 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου 
ύψους 

    

ΝΑΟΙΚ 79.02 120 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό 
γαλάκτωµα 

    

               

 Σελίδα 6 από 8         





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 79.04 121 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις 
σιλικόνες 

    

ΝΑΟΙΚ 79.05 122 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά     

ΝΑΟΙΚ 79.08 123 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά     

ΝΑΟΙΚ 79.09 124 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 08-05-01-02 * Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές 
Μεµβράνες 

08-05-01-02 

ΝΑΟΙΚ 79.10 125 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη     

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 126 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε 
πολυεστερικό πλεγµα και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

03-06-01-01 * Στεγανώσεις ∆ωµάτων - Στεγών µε ασφσλτικες µεµβράνες 03-06-01-01 

ΝΑΟΙΚ 79.36 127 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε 
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό 

08-05-02-05    

ΝΑΟΙΚ 79.37 128 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε 
ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό 

08-05-02-05    

ΝΑΟΙΚ 79.38 129 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
ακρυλικό υλικό 

08-05-02-05    

ΑΤΗΕ Ν8141.2 130 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού- 
ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα 

    

ΑΤΗΕ Ν8160 131 Αποξήλωση και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης     

ΑΤΗΕ Ν8151 132 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου     

ΑΤΗΕ Ν8152 133 Αποξήλωση και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου (Τούρκικου) 
τύπου 

    

ΑΤΗΕ Ν9761.1 134 Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 mm     

ΑΤΗΕ 8041.5.1 135 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 
0,75 mm 

    

ΑΤΗΕ 8042.1.7 136 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 
atm διαµέτρου Φ 100 mm 

    

ΑΤΗΕ Ν9395.2 137 Λαµπτήρας φθορισµού Ισχύος: 40  W     

ΑΤΗΕ 8036.9 138 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 4 ins     

ΑΤΗΕ 8815.1.1 139 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός µονοπολικός 

    

ΑΤΗΕ 8815.1.4 140 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

    

ΑΤΗΕ 8826.3.2 141 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α     

ΗΛΜ Ν60.9 142 Φωτιστικό σώµα, τύπου χελώνας, ΙΡ 20 µε λαµπτήρα led 15Watt     

ΑΤΗΕ Ν8991.2 143 Φωτιστικό σώµα PANEL LED, αναρτηµένο, 40Watl µε το σύστηµα 
ανάρτησης 

    

ΑΤΗΕ 9363.10.1 144 Προβολέας LED 10OWatt, IP 65, επίτοιχος     

               
* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 7 από 8   





Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΑΤΗΕ Ν8431.3.2 145 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 
mm και µήκους 700mm 

    

ΑΤΗΕ Ν8431.4.1 146 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα PANEL τύπου ∆ίστηλο ύψους 900 
mm και µήκους 800mm 

    

               
    

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ΤΥ 
           

 
     

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ – 

Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     Δ27 /2018 

   

 

Προϋπολογισμός : 238.000 € 

(ΣΑΤΑ) 

ΚΑ 30.7311.0007, 30.7311.0009, 

30.7311.0010, 30.7311.0019, 

30.7311.0021, 30.7311.0024, 

30.7311.0027, 30.7311.0028, 

30.7311.0029, 30.7311.0030, 

30.7311.0031 και 30.7311.0032 

 

 

 

CPV: 453000000-0 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 NUTS: EL306 Δυτική Αττική  

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

  





 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆Ε ΒΙΛΙΩΝ - ∆Ε 
ΕΡΥΘΡΩΝ) 

      
      Αρ. Μελέτης: ∆27/2018 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τιµαριθµική : 2012Γ 

A.T. : 135  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%   
Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,75  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά 

τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και 

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8041. 5.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   15     mm 

Yλικά 

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      15  mm 

αυξηµένος κατά 30% για φθορά και 

ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως και 

στερεώσεως 

571. 5. 1                       m    1,30x            2,62 =          3,41 

Εργασία 

Τεχν (003)                   h    0,10x       19,864197 =          1,99 

Βοηθ (002)                   h    0,10x       16,843762 =          1,68 

-------------------------- 

Αθροισµα              7,08 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,08 

 (Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 136  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαµέτρου Φ 
100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%   
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

4,0  atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 

µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 

σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8042.  1   Πιέσεως     4     atm 

8042. 1.  7  ∆ιαµέτρου   100    mm 

Yλικά 

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C. 

αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 

τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ 

(572. 1. 7)                      m        1,30x            3,45 =          4,49 

Εργασία 

Τεχν (003)           h        0,50x       19,864197 =          9,93 

Βοηθ (002)           h        0,50x       16,843762 =          8,42 

-------------------------- 

Αθροισµα             22,84 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 22,84 

 (Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 138  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%   
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 





Σελίδα 1 από 3   





Τιµές Εφαρµογής 

           
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 

πιέσεως 

(1 m) 

8036.  9   ∆ιαµέτρου   4      ins 

Yλικά 

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 

Φ    4    ins αυξηµένος κατά 25% γιά 

ειδικά τεµάχια και 5% γιά φθορά και 

µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως 

566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66 

Εργασία 

Τεχν (003)                   h    1,15x     19,864197 =           22,84 

Βοηθ (002)                   h    1,15x     16,843762 =           19,37 

-------------------------- 

Αθροισµα             73,87 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 73,87 

 (Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 139  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.1 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 
10Α απλός µονοπολικός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  1   απλός µονοπολικός 

Yλικά 

α. ∆ιακόπτης στεγανός ορατός 

περιστροφικός εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V   απλός µονοπολικός 

829. 1. 1                     τεµ    1,00x                 8 =          8,00 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                 8 =          0,80 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,20x         19,864197 =          3,97 

-------------------------- 

Αθροισµα             12,77 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,77 

 (Ολογράφως) : δώδεκα και εβδοµήντα επτά λεπτά 

A.T. : 140  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.4 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 
10Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Yλικά 

α. ∆ιακόπτης στεγανός ορατός 

περιστροφικός εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

829. 2. 1                     τεµ    1,00x                11 =         11,00 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                11 =          1,10 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,25x         19,864197 =          4,97 

-------------------------- 

Αθροισµα             17,07 

           

Σελίδα 2 από 3   





Τιµές Εφαρµογής 

           
Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,07 

 (Ολογράφως) : δέκα επτά και επτά λεπτά 

A.T. : 141  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεµ) 

8826.  3   SCHUKO                 0 

8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Yλικά 

α. Ρευµατοδότης  SCHUKO 

0 

εντάσεως  16   Α 

831. 3. 2                     τεµ    1,00x               1,9 =          1,90 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,35x         19,864197 =          6,95 

-------------------------- 

Αθροισµα              9,04 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,04 

 (Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

           
   

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ΤΥ 
 

     

 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
 

           

Σελίδα 3 από 3 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ – 

Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     Δ27 /2018 

   

 

Προϋπολογισμός : 238.000 € 

(ΣΑΤΑ) 

ΚΑ 30.7311.0007, 30.7311.0009, 

30.7311.0010, 30.7311.0019, 

30.7311.0021, 30.7311.0024, 

30.7311.0027, 30.7311.0028, 

30.7311.0029, 30.7311.0030, 

30.7311.0031 και 30.7311.0032 

 

 

 

CPV: 453000000-0 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 NUTS: EL306 Δυτική Αττική  

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

  





 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆Ε ΒΙΛΙΩΝ - ∆Ε 
ΕΡΥΘΡΩΝ) 

      
      Αρ. Μελέτης: ∆27/2018 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τιµαριθµική : 2012Γ 

A.T. : 135  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%   
Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,75  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά 

τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και 

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8041. 5.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   15     mm 

Yλικά 

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      15  mm 

αυξηµένος κατά 30% για φθορά και 

ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως και 

στερεώσεως 

571. 5. 1                       m    1,30x            2,62 =          3,41 

Εργασία 

Τεχν (003)                   h    0,10x       19,864197 =          1,99 

Βοηθ (002)                   h    0,10x       16,843762 =          1,68 

-------------------------- 

Αθροισµα              7,08 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,08 

 (Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 136  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαµέτρου Φ 
100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%   
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

4,0  atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 

µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 

σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8042.  1   Πιέσεως     4     atm 

8042. 1.  7  ∆ιαµέτρου   100    mm 

Yλικά 

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C. 

αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 

τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ 

(572. 1. 7)                      m        1,30x            3,45 =          4,49 

Εργασία 

Τεχν (003)           h        0,50x       19,864197 =          9,93 

Βοηθ (002)           h        0,50x       16,843762 =          8,42 

-------------------------- 

Αθροισµα             22,84 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 22,84 

 (Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 138  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%   
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 





Σελίδα 1 από 3   





Τιµές Εφαρµογής 

           
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 

πιέσεως 

(1 m) 

8036.  9   ∆ιαµέτρου   4      ins 

Yλικά 

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 

Φ    4    ins αυξηµένος κατά 25% γιά 

ειδικά τεµάχια και 5% γιά φθορά και 

µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως 

566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66 

Εργασία 

Τεχν (003)                   h    1,15x     19,864197 =           22,84 

Βοηθ (002)                   h    1,15x     16,843762 =           19,37 

-------------------------- 

Αθροισµα             73,87 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 73,87 

 (Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 139  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.1 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 
10Α απλός µονοπολικός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  1   απλός µονοπολικός 

Yλικά 

α. ∆ιακόπτης στεγανός ορατός 

περιστροφικός εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V   απλός µονοπολικός 

829. 1. 1                     τεµ    1,00x                 8 =          8,00 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                 8 =          0,80 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,20x         19,864197 =          3,97 

-------------------------- 

Αθροισµα             12,77 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 12,77 

 (Ολογράφως) : δώδεκα και εβδοµήντα επτά λεπτά 

A.T. : 140  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.4 ∆ιακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 
10Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
∆ιακόπτης  στεγανός,ορατός,  περιστροφικός  εντάσεως  10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 

δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση  διακόπτου  και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8815.  1  Εντάσεως 10 Α 

8815. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Yλικά 

α. ∆ιακόπτης στεγανός ορατός 

περιστροφικός εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

829. 2. 1                     τεµ    1,00x                11 =         11,00 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                11 =          1,10 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,25x         19,864197 =          4,97 

-------------------------- 

Αθροισµα             17,07 

           

Σελίδα 2 από 3   





Τιµές Εφαρµογής 

           
Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,07 

 (Ολογράφως) : δέκα επτά και επτά λεπτά 

A.T. : 141  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%   
Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεµ) 

8826.  3   SCHUKO                 0 

8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Yλικά 

α. Ρευµατοδότης  SCHUKO 

0 

εντάσεως  16   Α 

831. 3. 2                     τεµ    1,00x               1,9 =          1,90 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,35x         19,864197 =          6,95 

-------------------------- 

Αθροισµα              9,04 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,04 

 (Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

           
   

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ΤΥ 
 

     

 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
 

           

Σελίδα 3 από 3 

 





1  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ – 

Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     Δ27 /2018 

   

 

Προϋπολογισμός : 238.000 € 

(ΣΑΤΑ) 

ΚΑ 30.7311.0007, 30.7311.0009, 

30.7311.0010, 30.7311.0019, 

30.7311.0021, 30.7311.0024, 

30.7311.0027, 30.7311.0028, 

30.7311.0029, 30.7311.0030, 

30.7311.0031 και 30.7311.0032 

 

 

 

CPV: 453000000-0 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 NUTS: EL306 Δυτική Αττική  

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 





2  

 

  
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (∆Ε ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ∆Κ ΒΙΛΙΩΝ – ∆Ε ΕΡΥΘΡΩΝ)» 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CPV: 45300000-0 
 Κ.Α.:  30.7311.0007, 30.7311.0009, 30.7311.0010, 

30.7311.0019, 30.7311.0021, 30.7311.0024, 30.7311.0027, 
30.7311.0028, 30.7311.0029, 30.7311.0030, 30.7311.0031 
και 30.7311.0032 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ νοείται 
ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας όπου ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί µετά από 
το διαγωνισµό. 

Η συνολικά απαιτούµενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 238.000,00 € εκ των οποίων τα 191.935,48 
€ αποτελούν τον προϋπολογισµό των εργασιών και τα 46.064,52 € τον αποδιδόµενο Φ.Π.Α. 

Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού 
προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχονται  
στο 15% του Σ.Π., το ποσό της αναθεώρησης και τις απολογιστικές εργασίες, όπως αναφέρονται στον 
προϋπολογισµό µελέτης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το ∆ήµο Μάνδρας-
Ειδυλλίας. 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης, αποµειωµένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης της οµάδας εργασιών που ανήκουν και προσαυξηµένες κατά το ποσοστό του 
εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων που υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 

 

ΑΡΘ ΡΟ 2
ο
: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

Για τις εργασίες που θα απαιτηθεί άδεια δόµησης µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση φακέλου, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει εµπρόθεσµα στη ∆ιεύθυνση ∆όµησης του ∆ήµου φάκελο, µε 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, έτσι ώστε η έκδοση της αδείας δόµησης να προηγείται της αναφερόµενης στο 
χρονοδιάγραµµα έναρξης της αντίστοιχης εργασίας. Ο φάκελος της άδειας δόµησης, πρέπει να περιέχει 
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή της. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει επιβλέποντες 
(κατά την έννοια των πολεοδοµικών διατάξεων) και να παρακολουθεί  την διαδικασία και την πορεία 
ελέγχου και έκδοσης της άδειας, φροντίζοντας να καλύψει κάθε έλλειψη ή να προβεί στις αναγκαίες 
διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έκδοση της άδειας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, θα 
χορηγείται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αναθεώρηση του ΣΑΥ 
και ΦΑΥ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υποβολή και έκδοση των αδειών αυτών, όπως, αµοιβές 
επίβλεψης, φορολογικά, χαρτοσηµάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλης αδείας που 
θα απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του. 

Για τις υπόλοιπες εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλους αρµόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει 
την αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, µελετών κ.λπ., όσο 
και για την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών µε την παράλληλη συνδροµή του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων105 
και 135 του Ν.4412/16, από τη ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας εκ µέρους του ∆ήµου. Η σύµβαση συνάπτεται µε 
βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία. Το έγγραφο 
της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 

Πριν τον προσυµβατικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν.4129/13, καλείται ο προσωρινός 
ανάδοχος (ύστερα από σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας) να υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από την διακήρυξη του έργου. 

Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, µε ειδική έγγραφη πρόσκληση, να 
προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια 
προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούµενα από την 
παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
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Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες 
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ηµερών από την 
παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την 
παρ.1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης , χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων 
των µελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόµου. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον Ν 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµής. 
Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, σύµφωνα 
µε την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται 
προσωρινά στην πιστοποίηση µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες, σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου 152 
του Ν.4412/16. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, αποµειώνονται κατά την πρόοδο της κατασκευής των 
έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

1. Προθεσµίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσµία εκατόν 

ογδόντα (180) συνολικά, ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης που αποτελούν και την 
συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου. 

Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον ∆ήµο αίτηση για 
χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόµατα την επιβολή 
αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

Πέραν των προβλεπόµενων εργασιών που αναφέρονται στον υπάρχοντα πίνακα εργασιών, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα δοθεί συµπληρωµατικός πίνακας εργασιών, από την Επίβλεψη και οι οποίες θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν έως την καθορισµένη από τη σύµβαση ηµεροµηνία περαίωσης του έργου. 

 
2. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία συντάσσει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το 

χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, στο διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δεκαπέντε (15) 
ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 145 του Ν.4412/16. 

Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις εργασίες 
που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και 
σχετική έκθεση. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε την σειρά και 
την διάρκεια κατασκευής των, µέσα στα όρια της συµβατικής προθεσµίας. 

Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται εντός 15 ηµερών από την υποβολή του, µε την πάροδο της 
προθεσµίας αυτής θεωρείται εγκεκριµένο. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα 
κατασκευής του έργου. 

Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο 
ή οι ποσότητες των εργασιών. 

Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι 
εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λπ., για τις 
κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει 
και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από 
αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης 
ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για 
την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την µη 
τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωσή του προς τις σύµφωνα µε την σύµβαση, 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 
3. Παράταση 
Παράταση προθεσµιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών συνθηκών της 

περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά µόνο για εξαιρετικούς λόγους, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του 
αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της προθεσµίας), πρόταση του επιβλέποντα 
µηχανικού, γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου. 

Για την παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8, 9 και 
10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 
4412/16. 

∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του έργου. 
Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο 
ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει. 

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που αποφασίζει µετά από αίτηση του αναδόχου 
και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή 
έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου. 

Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
164 του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιµάται µε τιµές µονάδας προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 

Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές 
δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως: 

• Σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεων κ.λ.π. σε 
ανάλογο  αριθµό  αντιτύπων, σύµφωνα µε τα καταγραφέντα στοιχεία στο ηµερολόγιο και τα 
καταγραφέντα επιµετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα. 

• Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της επίβλεψης. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του 

δοθεί ειδική εντολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 
περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά 
πληρωµής, για την εκτέλεση των εργασιών. 

Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) µειωµένο κατά 
την τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 

Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 
εργολαβικό ποσοστό. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για τον τρόπο επιµέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του 
τιµολογίου και οι κανόνες επιµέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥ∆Ρ, 
ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Επιµετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε µήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η 
υποβολή των επιµετρήσεων, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, από τον 
ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά το τέλος του επόµενου της 
εκτέλεσής τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η 
έγκριση των επιµετρήσεων ολοκληρώνεται µε την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία µετά τον 
έλεγχό τους. 

Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή 
του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες 
που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 
2 του άρθρου 136 και το επιβλέποντα προκειµένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου 
παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα. 

Όλα τα παραπάνω καθώς και θέµατα χαρακτηρισµού εδαφών, πληρωµής µε  κατ΄ αποκοπήν τίµηµα, 
τελικών επιµετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση θα 
γίνει µε βάσει τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. 

Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον υποβάλει µετά 
τη λήξη κάθε µήνα. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί, µε 
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 

Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται – µε έγκριση της υπηρεσίας – ηµιτελής εργασίες µε προσωρινή τιµή 
µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης 
τιµής. Περιλαµβάνονται επίσης υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας στο εργοτάξια ή σε αποθήκη 
που δηλώθηκε και εγκρίθηκε   από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο ανάδοχος ακέραια την ευθύνη µέχρι 
την οριστική ενσωµάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 152 
του Ν.4412/16. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που τους 
ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του λογαριασµού 
στον ανάδοχο, το διάστηµα τους ενός µηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασµού. 

Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία και το 
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε 
αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί, εφόσον δεν 
υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον Νόµο. 

Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Κανονικό τιµολόγιο σε (1) αντίτυπο. 
2. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος. 
3. Τα ανά τρίµηνο δελτία φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπονται από τον νόµο. 
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισµών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών µε την 

εργολαβία υποχρεώσεών του. 
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασµού υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

(άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολοµέλειας Αρείου Πάγου) και 0,50 % υπέρ του 
Ε.Μ.Π. και κράτηση ΕΣΥ∆ΗΣ. 

6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασµό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κράτησης 
0,6% επί παντός λογαριασµού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35). 

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α. 
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή 

αφαιρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών, 
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), κ.λπ., γενικά 
δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεωµένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό µε το οποίο θα 
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων. Στις εντολές πληρωµής προστίθεται Φ.Π.Α., 
που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1642/86. 

Η πιστοποίηση ενός λογαριασµού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών που 
πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζηµιών στις ήδη εκτελεσµένες εργασίες, από την ευθύνη 
για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωµά του να απαιτήσει από τον 
ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύµβασης µέχρι της οριστικής παραλαβής. 
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Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘ ΡΟ 10
ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο προϋπολογισµός µελέτης δεν εµφανίζει ποσότητες για κάθε εργασία, αφού είναι δύσκολη τις 
περισσότερες φορές η πρόβλεψη των εργασιών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο 
αυτό το έργο χαρακτηρίζεται ως “δυσκόλως προµετρούµενο”. 

Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/16 µε την επιφύλαξη 
της τελευταίας παραγράφου, σύµφωνα µε την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών 
διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την επιτροπή διαπίστωσης 
τιµών δηµοσίων έργων. Ε∆Τ∆Ε. 

Οι απολογιστικές εργασίες που µπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, διέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης 
εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ηµερολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος των 
αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος µετά από ειδική εντολή της 
υπηρεσίας δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν 
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή 
τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% 
της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των 
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 155 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 
προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί 
µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ, 
τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας, 
κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την κατασκευή, την 
αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) 
τµήµατα του έργου. 

Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται µε την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την τιµή που θα ζητήσει ο 
νέος κατασκευαστής, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς 
την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα 
σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

Τα θέµατα που αφορούν σε τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και αυξοµειώσεις 
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόµου. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει λεπτοµερή διαγράµµατα των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, αυτοµάτου ποτίσµατος ή άλλων που θα κατασκευασθούν, µε πλήρεις 
εξασφαλίσεις. Οι αποτυπώσεις αυτές των δικτύων που τυχόν κατασκευασθούν µε το έργο αυτό, θα παραδοθούν 
στην υπηρεσία και σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου και πριν την προσωρινή 
παραλαβή, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει και να υποβάλει σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή το µητρώο το έργου το οποίο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του έργου “ως 
κατασκευάσθηκε”. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, να συντάσσει τοπογραφικά και υψοµετρικές 
µελέτες εφαρµογής στις περιπτώσεις που θα του δοθεί εντολή εκτέλεσης τέτοιου είδους εργασιών 
στους αύλειους χώρους των σχολείων και στα πεζοδρόµια στις εισόδους τους. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Με τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης 
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16. 

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν 
περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει η 
προϊσταµένη αρχή, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι 
εργασίες. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που 
συντάσσεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης 
τακτικής συντήρησης και λειτουργίας µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) µήνες από την 
βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών, αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η 
τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική 
επιµέτρηση και οφείλει στο διάστηµα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζηµιά που θα γίνει στα έργα που 
εκτελέστηκαν από αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής 
συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή 
βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της 
υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να 
εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. 
Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής 
συντήρησης, ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόµου. 

Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην οριστική 
παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των 
εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 
έργου ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων 
από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή 
από άλλους εργολήπτες. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και 
αύλακες, για την διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Τ ΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 
τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει 
να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων 
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αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας 
κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96). 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων 
ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16. 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16. 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-
01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρµογές των  µελετών  κατά τη  φάση της  µελέτης  και  της 
κατασκευής του έργου Ν.4412/16. 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.4412/16. 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα 

 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 
και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι  από 20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

γ. Να  αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές 
του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 

παράρτηµα ΙΙ). 
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γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από 
την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 

και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές 
του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του 
και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 
Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που 
λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις 
εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και 
εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία 
που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9). 
 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 
∆ιευθύνσεις,  Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και  συµπληρώνεται  από τους επιβλέποντες 
µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
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3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

Η.Μ.Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του Σ.Α.Υ.  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραποµπή  των  
αναγραφόµενων  υποδείξεων  / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆. 305//96 (αρ.12 
παράρτηµα IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κ.λπ.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 
αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη  - 
αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.∆. 
1073/81 (άρθρα 92-96), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(άρθρα 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.∆ .1073/81 (άρθρα 
109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως:  προστατευτικά  κράνη,  µπότες  ασφαλείας,  φωσφορίζοντα  γιλέκα,  ολόσωµες  
ζώνες  ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από 
τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 
1073/81 (άρθρα  102-108),  Ν.1430/84  (άρθρα  16-18),  ΚΥΑ  Β.4373/1205/93  και  οι  τροποποιήσεις  
αυτής  ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και την 
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: 
Ν.3542/07 (άρθρα 43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 
(άρθρα 75-84), Π.∆. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆. 216/78, Π.∆. 1073/81 
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.∆. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτηµα 
IV, µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 
3542/07 (άρθρο 30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
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α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β)  θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία 
από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε  µηχανισµό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ. ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ.  IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV  µέρος Β τµήµα  ΙΙ παρ.7-9),  ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 

 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν 
λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2- 
17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 
και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93,  Π.∆. 
396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α παρ.1, 
10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες Π.∆. 95/78, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 96, 
99,.104, 105), Π.∆. 70/90 (άρθρο 15), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4, παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) Π.∆. 778/80, Π.∆. 
1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 
305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ       27/03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ         6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ     Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περίπτωση καθολικής διακοπής της κυκλοφορίας στο 
χώρο που κατασκευάζει το έργο, πρέπει απαραίτητα να συνεννοείται µε την υπηρεσία και το αρµόδιο τµήµα 
Τροχαίας κίνησης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα: 
1. Να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών ή άλλων 

χρηστών της περιοχής του έργου. 
2. Να περιφράξει κάθε θέση που είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να 

την επισηµάνει µε τοποθέτηση πινακίδων και νυχτερινών σηµάτων. 
3. Να τοποθετήσει στις πιο εµφανείς θέσεις ξύλινα ή µεταλλικά εµπόδια που θα αναγράφεται ο 

τίτλος της ∆ηµοτικής Αρχής, το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός τηλεφώνου του αναδόχου. 
4. Να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακάλυπτων τυχών τάφρων είτε του έργου που εκτελεί, 

είτε από παρεµβάσεις των Ο.Κ.Ω. 
5. Να τοποθετήσει πινακίδα έργου όπως περιγράφεται σε σχέδιο. 
6. Να εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο και καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, την ασφαλή είσοδο – 

έξοδο πεζών και οχηµάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες.¨ 
7. Στην περίπτωση που εκτελούνται εργασίες στον αύλειο χώρο ή εντός των κτιρίων, κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, οφείλει ο ανάδοχος να λάβει µέτρα για την ασφαλή κίνηση 
των χρηστών και την αποµόνωση και επισήµανση του χώρου εργασιών. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02- 03-

2007) περί ΚΟΚ και στα σηµεία όπου επεµβαίνει αυτός στο έργο, όπως: 
1. Σήµανση εργασιών στους δρόµους, 2. Περί κατάληψης οδοστρωµάτων µε µπάζα και άσκοπη παρακώλυση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ή 
ενσωµατώνονται σε αυτό γίνεται από 2 τουλάχιστον τεχνικούς υπαλλήλους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρο 
159 του Ν.4412/16. 
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Αν η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 
ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την υπηρεσία η µη χρησιµοποίησή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας 
του αναδόχου, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται µέχρι να κριθεί η καταλληλόλητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4412/16. 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 
παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, η υπηρεσία του κοινοποιεί ειδική διαταγή 
όπου προσδιορίζονται του ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή επικίνδυνα και τάσσεται 
εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 3 έως και 8 του παραπάνω 
άρθρου. 

Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ 
αυτές που παρουσιάζουν επουσιώδη περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή, όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή 
και µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί εκ των υστέρων, η περικοπή 
µπορεί να γίνει στην επόµενη πιστοποίηση. 

Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 170 του Ν.4412/16 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από την υπηρεσία. 

Για όλα τα υλικά επικαλύψεων τελικών επιφανειών θα προσκοµίζονται απαραιτήτως δείγµατα και µετά 
την έγκρισή τους θα γίνεται η προµήθειά τους από τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλα γενικά τα έργα και οι συναφείς για αυτά εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα συµβατικά 
τεύχη της εργολαβίας, τις ΕΤΕΠ, τις γενικές αρχές άρτιας και επιµεληµένης εργασίας, τις οδηγίες της επίβλεψης, 
τους κανονισµούς που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

Για κάθε τι που δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 
πριν από κάθε εκτέλεση, να ζητεί κάθε φορά έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές. 

Υπερσυµβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς γραπτή εντολή και προέγκριση, δεν αναγνωρίζονται 
ούτε δηµιουργούν δικαίωµα πληρωµής για τον ανάδοχο. 

 
 

 
Μάνδρα, ΜΑΪΟΣ 2018 
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